Číslo 14 Ročník 13
Pondělí 6. 4. 2009
Cena 10,- Kč

Piráti silnic mají UTRUM Městská pokladna
Radary už zase začnou špiclovat
Období dlouhé tři a půl
měsíce naprosté ignorace
při dodržování předepsané
rychlosti ve městě pro
mnohé piráty silnic končí!
Páni poslanci v parlamentu
konečně schválili vyhlášku,
ve které upřesnili podobu
dopravních značek, jež vymezují začátek i konec měřených úseků. Strážníci
městské policie tak konečně dostali zpět pravomoc měřit rychlost, což se
týká i stacionárních radarů, které využívá město.

dnešního vydání, stacionární
radary v Prostějově byly i tak
od ledna v činnosti a zaznamenávaly potřebná data při
průjezdu vozidel. A ze statistických údajů tuhla krev v žilách všem, kteří se starají o
bezpečnost v našem městě.
"Nebylo výjimkou, kdy
například v
Kojetínské
ulici projížděli šílenci okolo
radaru více

Jsou to šílenci
a potencionální
vrazi!

Od 1. ledna se totiž
rychlost vozidel
měřit nesměla,
strážníci i představitelé
města riskovali
kvůli
chybějícím
značkám žaloby od persekuovaných
řidičů.
Po
schválení má být
vyhláška v platnosti od
2 1 .
dubna a
na tento
den

se těší i
představitelé naší radnice.
"Od ledna do konce března
jsme zaznamenali až 400
procentní nárůst počtu přestupků. Takhle už to dál
nejde, řidiči musejí nad
sebou cítit bič," nebral si servitek Vlastimil Uchytil, místostarosta města.
Jak uvádíme na třetí straně

než stokilometrovou
rychlostí, v jednom případě měl šofér na tachometru
i 160 kilometrů v hodině. To
nebyl jenom obyčejný šílenec, ale také potencionální
vrah! Vím sice, že se to
mnoha lidem nelíbí, ale v
tomto případě je nutná represe. Za sebe mohu říci, že
ani já nemám jako řidič rád

Kojetínská ulice - 160 km/hod. Mnozí řidiči si od
ledna tohoto roku dělali z prostějovských silnic závodní
dráhu.
radary. Ale jsem zodpovědný
za bezpečnost v Prostějově a
cítím to jako úkol zamezit
tomu, aby si někdo dělal z
našich ulic závodní dráhu a
ohrožoval na životech nás
ostatní," dodal Vlastimil
Uchytil.
Místostarosta věří, že odbor

dopravy stihne značky vymezující začátek a konec měřených úseků pořídit včas tak,
aby 21. dubna mohly radary
naplno dokumentovat přestupky pirátů silnic. Do ulic
určitě s mobilním radarem
vyjdou i strážníci městské
policie.
-mik-

přetéká MILIONY!
Radní minulý týden poprvé odtajnili výsledky hospodaření města za loňský
rok. A světe div se, krize nekrize, z
městské pokladny doslova a do písmene
přetékají miliony korun! Jinak řečeno,
rozpočet města za rok 2008 skončil přebytkem ve výši 57 milionů korun.
"Hospodaření města bylo vloni mimořádně dobré," pochvaluje si
Miroslav Pišťák, místostarosta
Prostějova zodpovědný za to,
aby z městské kasy neutekl zbytečně ani zlaťák.

Prostějovský místostarosta už ve
středu řekl, že 57 milionů korun
přebytku poputuje do fondu rezerv města. Musí to ale pochopitelně schválit zastupitelé. "Je to
velice pozitivní informace.
Nicméně poslední dobou stále
říkám, že se musíme mít na pozoru. Už vzhledem k tomu, že
nás zasahuje finanční krize a

příjmy rozpočtu budou letos
menší. Vůbec si netroufnu
odhadnout, jaká bude daňová
výtěžnost státu a tím pádem i
přísun peněz do městské pokladny. Jen si přeji, abychom za
rok tady nesplakali nad
výdělkem," řekl obrazně
Miroslav Pišťák.
Díky přebytku nyní město může

sáhnout k mimořádným investicím. "Rozhodli jsme se sáhnout
do fondu rezerv pro zhruba
dvacet až třicet milionů korun.
Například na profinancování
stavby nového rondelu o nemocnice," podotkl místostarosta.
O tématu hospodaření města se
budeme zaobírat podrobněji
příští týden.
-mik-

SEBEVRAŽDA na střelnici
Nešlo ani v nejmenším o
aprílový žert. Ve středu 1. dubna
došlo k sebevraždě na střelnici
v Blahoslavově ulici. Mladý
muž se vypůjčenou zbraní střelil
do hlavy. Jakákoliv pomoc ze
strany lékařů už byla marná.
"V 17.40 hodin došlo na ulici
Blahoslavova v Prostějově v
prostorách střelnice ke smrtelnému zranění muže. Zákazník
střelnice se v průběhu střelby v
přítomnosti instruktora postřelil
do hlavy, ihned poté byl
záchrannou službou převezen
do nemocnice, kde svému
zranění podlehl. Případ vyšetřují
policisté," sdělila nám druhý
den Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Policisté nechtěli o motivu sebevraždy čtyřiatřicetiletého
muže mluvit. "Mohu jen
potvrdit, že jeho sebevražda
byla z jeho strany plánovaná.
Našli jsme u něho v kapse dopis
na rozloučenou," uvedla
Nedělníková. "Už po našem
příjezdu bylo zřejmé, že muž
utrpěl zranění neslučitelné se
životem. Šlo o střelnou ránu do
oblasti spánku. Při převozu do
nemocnice jsme se ho snažili resuscitovat, byl napojen na
přístroje. V resuscitaci pokračovali i lékaři na urgentním příjmu
v nemocnici, tady ale mladý
muž zemřel," sdělil nám Pavel
Holík, ředitel prostějovské
záchranky.
-mik-

6. dubna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Zakázané pálení

Poslední březnový den byla v
odpoledních hodinách vyslána
hlídka do areálu staré nemocnice, odkud se dle telefonického
oznámení šířil hustý kouř. V dané lokalitě strážníci nalezli velkou hromadu hořících větví,
ořezů stromu a dřevěných desek. Dým se šířil po okolí. Žádná osoba nebyla k zastižení.
Kontaktován byl zaměstnanec
objektu, který se na místo dostavil a vše dal do pořádku. Původce zapálení ohně se zjistit
nepodařilo. Jelikož vzniklo důvodné podezření ze spáchání
správního deliktu, byla celá věc
předána příslušnému správnímu orgánu.

Musíš uklízet!

V dopoledních hodinách na linku 156 oznámil muž konflikt s
obyvatelkou tamějšího domu.
Hlídce sdělil, že mu tato žena nalepila na dveře cedulku s nápisem „provádět řádně úklid„.
Dvaadvacetiletému oznamovateli se toto nelíbilo z důvodu znečištění dveří. Vzápětí sám uznal
svoji chybu, neboť úklid opravdu neprovedl. Vše se tedy vysvětlilo a strážníci místo opustili.

Flek na silnici

Několik minut po čtrnácté hodině bylo přijato sdělení na linku 156 o naftové skvrně na vozovce v lokalitě Šárka. Hlídka
zjistila, že znečištění není čerstvé a táhne se v délce třiceti
metrů. Přivolaní hasiči flek zlikvidovali. Vzhledem k malému
množství uniklé kapaliny k
ohrožení životního prostředí
nedošlo. Původce se zjistit nepodařilo.

Chytil ho pod krk

Před patnáctou hodinou vyjížděla hlídka do domácnosti, kde
mělo dojít k fyzickému napadení mezi muži. K celému incidentu došlo po slovní rozepři
mezi bývalými manželi. V okamžiku, kdy se ženy zastal její
bratr, chlapík ho chytil pod krk,
způsobil mu pohmožděniny a
roztrhl triko. Než hlídka dorazila, z místa utekl. Strážníci provedli kontrolu přilehlého okolí,
ale dotyčného nenašli. Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití celá byla věc
předána správnímu orgánu.

Urvali zrcátko

Přibližně za půl hodinky jeli
strážníci řešit spor dvou bratrů,
ke kterému mělo dojít ve Smetanových sadech. Před příchodem hlídky si vše sourozenci
ujasnili a záležitost byla ukončená. Při odchodu si strážníci
povšimli na zemi ležícího zrcátka. Opodál stál automobil, kterému tento díl chyběl. Jeden z
mužů se k vandalství přiznal.
Majitelka vozu vyčíslila škodu
na 2000 korun. Věc byla předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Čeká ho flastr

Po čtrnácté hodině při řešení dopravního přestupku řidiče osobního vozu hlídka zjistila nejedno pochybení. Dvaadvacetiletý
muž nejenže nedodržoval dopravní předpisy, ale neměl ani
sjednané povinné ručení a téměř
půl roku neplatnou STK. V tomto případě mu hrozí pokuta ve
správním řízení od 5 000 až do
40 000 korun za nesjednání povinného ručení.

Rozkopnul plot

Patnáct minut před třiadvacátou hodinou bylo přijato oznámení na linku 156 od obsluhy
baru, že neznámý mladík poškodil fasádu provozovny.
Hlídku na místě kontaktovala
svědkyně, která popsala mužovo jednání. Dvacetiletý podezřelý doznal, že při vyjití z lokálu několikrát nohou kopnul do
okrasné zítky, přičemž se z ní
uvolnilo několik kusů cihel.
Škoda dle poškozené nepřesáhne částku 5000 korun. Pro podezření ze spáchání přestupku
proti majetku byla věc předána
správnímu orgánu.

Museli ho utratit

V podvečerních hodinách bylo
přijato sdělení od muže řídícího
osobní vozidlo, že při průjezdu
ulice srazil psa. Na místo byla přivolaná Policie ČR, neboť se zde
jednalo o dopravní nehodu.
Strážník převezl zvíře na veterinu. Zde bylo zjištěno závažné poranění a pes byl utracen. Dle
známky na obojku byl vyrozuměn majitel. Osmadvacetiletému
řidiči nevznikla žádná škoda.

Miss Olomouckého kraje 2009:
Hanou dobyly Severomoravanky
Páteční večer v prostějovském
Městském divadle patřil volbě
Miss Olomouckého kraje 2009.
Hanou dobyly Severomoravanky. Vítězkou se stala Veronika Kozielová z Ostravy Poruby (na snímku uprostřed),
první vicemiss byla zvolena
Michaela Dihlová z Kozmic
(vlevo), druhou vicemiss Lucie
Klukavá z Ostravy.
Více než třiapůlhodinový program byl ve znamení velkolepé
show, jakou známe z televizních
přenosů soutěží miss. Na pódiu
se dívky představily v klasických
disciplínách, jakými jsou například rozhovor s moderátorem,
volná disciplína, defilé ve společenských a svatebních šatech.
Hlavně mužská část publika si
přišla na své při promenádě soutěžících ve spodním prádle. Specialitou programu Miss Olomouckého kraje je tajná disciplína, jejíž náplň se děvčata doví až
na pódiu. Tentokrát si dvanáct finalistek vzalo na pomoc partnery
z publika a krmilo je jogurtem na
čas.
Hvězdou galavečera byl Marek
Ztracený, který jen za doprovodu
kláves vysekl i svůj největší hit
Ztrácíš se. Na pódiu se představily slečny z prostějovského tanečního studia Free Dance, členové
Capoiera Mataum ze Šternberku
předvedli tradiční brazilské bojo-

vé umění. Pořadatelé využili hostování cirkusu Berousek v našem městě a na pódium pozvali
Jiřího Berouska, jenž ukázal své
žonglérské umění.
Hned v úvodu večera se vyhlašovala Miss Večernice, kterou
jste volili vy, čtenáři Večerníku. Nejvíce hlasů od vás dostala Zdeňka Zavadilová z Bohuňovic. V rámci předávání
ceny jsme spolu s pořadateli
vylosovali i tři výherce z řad

hlasujících. Kosmetický balíček od pořadatele soutěže, společnosti IN! Cosmetics a předplatné PV Večerníku získaly
Olga Svobodová, Hana Stejskalová a Jana Dostálová,
všechny z Prostějova. Gratulujeme!
Večerník je již tradičním mediálním partnerem Miss Olomouckého kraje. Při srovnání s minulými ročníky můžeme konstatovat, že tato soutěž je čím dál lepší

a zajímavější. Svůj podíl na tom
má i pohotový moderátor Petr
Zakopal. Poděkování patří partnerům z řad podnikatelů a firem,
soutěži sluší i záštita Rady města
Prostějova a Olomouckého kraje.
Na straně 17 si můžete prohlédnout snímky z galavečera. V příštím čísle se k soutěži
vrátíme rozhovorem s Helenou Polákovou, ředitelkou
Miss Olomouckého kraje.
-bp-

Oděvní podnik nabírá zaměstnance
Klub personalistů při Okresní
hospodářské komoře v Prostějově se minulý čtvrtek sešel
na půdě Oděvního podniku
(více na str. 4). V úvodu jednání vystoupil Milivoj Žák,
předseda
představenstva
Oděvního podniku a.s. Hned
po přivítání sdělil příjemnou
novinku – OP opět nabírá zaměstnance.
„Právě dnes vám mohu říct pozitivní zprávu, že opět nabíráme
lidi. Týká se to kvalifikovaných
profesionálních dělnických profesí, máme nové zakázky a potřebujeme lidi do výrobních
dílen. Je to první pozitivní zpráva po dlouhém čase, že se zase

něco obrací k dobrému,“ uvedl
Milivoj Žák.
Oděvní podnik zůstává se svými
bezmála dvěma tisícovkami
pracovníků jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v
rámci Olomouckého kraje. V
rámci restruktualizace v minulých měsících propustil desítky
zaměstnanců. „Již před rokem
jsem zaslechl fámy o tom, že OP
končí. Oděvní podnik není před
krachem, zakázek je v současné
době dostatek. Postupně získáváme další zakázky, například v
oblasti sportu. Podnik se přeměňuje na obchodní firmu se zajištěnou výrobou toho nejkvalitnějšího, co u nás umíme

vyrobit,“ vysvětlil Žák. Zároveň
vyvrátil spekulace o nedostatku
finančních prostředků na výplaty a odstupné. „Oděvní podnik nikdy nedlužil na daních,
sociálním a zdravotním pojištění, ani zaměstnancům,“ řekl
předseda představenstva.
Nabírání nových pracovníků
není masové. „Ale je to dobrý
posun, možná trend, možná
zlom. Nabírání kvalifikovaných
dělníků znamená také to, že
máme moratorium na propouštění výrobních pracovníků.
Nechceme se zbavovat kvalitních vyučených a zaučených základních dělníků,“ podotkl
Milivoj Žák. Přes pozitivní

zprávu M. Žák přiznal, že v budoucnu může dojít k propouštění režijních pracovníků. „ V
oblasti režijních nákladů stále
vládnou úspory. Nečekají se
masivní odchody, všechny případy se budou řešit individuálně. Tyto kroky podnikneme na
základě důkladných analýz.
Pokud k takovýmto případům
dojde, odchody budeme řešit
důstojně a seriozně. S každým
zaměstnancem se chceme dohodnout na rozumném a výhodném odstupném. Samozřejmostí
je řádné vyplacení. Nechceme
pálit mosty, odcházející lidi můžeme v budoucnu zase potřebovat,“ uvedl Milivoj Žák. -bp-

O náměstí E. Husserla se svádí boj
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teprve takový chlebíček. Ale bez
legrace, pokud není člověk choulostivý, může si nakonec pošmáknout tak, že by se bruselNeumí, neumí
„Nachytal jsem ho,“ chlubil se ským úředníkům, bdícím na nejmalý klučina po hodině angličti- rozličnějšími normami EU, pany, kdy prý uvedl do rozpaků ro- nenky protáčely.
dilého ostrovana, když mu nedokázal odpovědět, jak se řekne Boží mlejny
anglicky vlaštovka. Těžko říct, Docela zapeklitá šlamastyka pajak to vlastně bylo, ovšem vítězo- ralyzovala na okamžik Konici.
slavný úsměv caparta jakoby Do nerovného souboje s kamioohlašoval pokoření dogmat, že nem se pustil jeden nedočkavec
světový jazyk zná odpověď na na výjezdu z křižovatky do Zádcokoliv. Jenomže anglický slov- voří. Výsledkem bylo kromě
ník pod termínem ‚swallow‘ šprajcnutého kamionu také ulovlaštovku zná. Takže bůh suď, o mené zpětné zrcátko nedočkavčem si ti dva vlastně povídali. covo. Při tom všem ale dopadlo
Těžko říct, kde se nakonec stala na zem jinak neporušené, jenomže než stačil řidič vyskočit a sechyba.
brat ho, další jemu podobný vyrazil za ním a ležící zrcátko zcela
Žádný problém
„Měla jsem to už minule a nic mi deklasoval pod svými koly. Něz toho nebylo,“ komentovala pa- kdy prostě boží mlýny melou
ní v bufetu svoje rozhodnutí kou- rychleji, než by člověk čekal. A
pit a následně pozřít porci nečer- přitom stačilo momentík počkat,
stvých chlebíčků. Proč ne, guláš než se ten longvehikl ze zatáčky
-MiHpřece taky potřebuje odležet. A co vymotá…

Vidìno - Slyšeno

Tož to só véca!
Že je něco takového
nemožné? Omyl. Na
farmě ve Vřesovicích
mají skutečné slepice
- přebornice, které
dokáží snášet přímo
obří vajíčka. Majitel
farmy pan Šoupal
nám do redakce přinesl důkaz. Dvě vajíčka od jeho slípek,
každé o váze 150
gramů! "Běžná vajíčka prodávaná
v obchodech mají něco mezi 60 až
70 gramy, takže ta naše jsou více
než dvojnásobná. Není to ale v
žádném případě běžné. Jde o poruchu ovulace a slepice, která snese
takové vejce se dvěma žloutky je

F OTO T Ý D N E

na konci svých sil a dlouho už pak
nevydrží. Něco podobného se u
nás stane jednou za rok, ale přímo
taková obří vejce u nás nepamatuji
asi čtrnáct let," svěřil se nám majitel farmy ve Vřesovicích Zdeněk
Šoupal.
-mik-

Úředníci se budou pakovat

Odbor dopravy hledá nové působiště
Jak se zdá, odbor dopravy
Městského úřadu v Prostějově se
bude brzy stěhovat. V současném
působišti v budově ve
Vrahovické ulici končí úřadu
smlouva o pronájmu a tak vedení
radnice hledá už teď usilovně
nové prostory. "Budovu máme
pronajatou od Státního archivu
do roku 2011 a tak odbor dopravy tady může až do tohoto
data zatím fungovat. Nyní už ale
připravujeme materiál, podle kterého se odbor přemístí jinam," informoval na tiskové konferenci
Rady města Vlastimil Uchytil,
místostarosta města. "Odbor do-

pravy tedy ještě dva roky zůstane
ve Vrahovické ulici, ale tato doba
není nijak dlouhá. Musíme zavčas nové prostory najít.
Bohužel, o prodloužení smlouvy
nechce Státní archiv ani slyšet,
sám má nedostatek prostor a budovu ve Vrahovické ulici využije
ke svým účelům," dodal Uchytil.
Na naši otázku, zda radnice už ví,
kam přemístit úředníky z odboru
dopravy, jsme nedostali jednoznačnou odpověď. "Zatím o tom
začínáme diskutovat. Těch variant je více, ale rozhodnuti ještě
nejsme," uvedl další z místostarostů Miroslav Pišťák.
-mik-

M. Pišťák: Válku s památkáři ale nechceme!
Už několikrát v průběhu posledních dvou let jsme informovali o záměru města zrekonstruovat historické náměstí E. Husserla. Přestože už existují konkrétní plány, akce se
stále odkládá. Radnice totiž
stále nemůže najít společnou
řeč s památkáři, kteří o některých dílčích úpravách na zmíněném náměstí mají odlišné
představy.
"Na posledním jednání Rady
města jsme rozhodli uložit vedoucímu odboru investic panu

Zajíčkovi, aby se pokračovalo v
plánech rekonstrukce podle varianty dvě. Vedeme totiž odbornou diskuzi s památkáři z Olomouce, kteří mají zcela jiný názor než architekt, který nám
zpracovává projektovou dokumentaci. Rozhodli jsme se s památkáři dále diskutovat a chceme prosadit právě onu variantu
dvě, tedy naši variantu," sdělil
Miroslav Pišťák, místostarosta
města. O rozporech s památkáři mluvil velmi opatrně. "Skoro
se bojím to nahlas říkat, ale pa-

mátkáři si představují, že by se
na náměstí E. Husserla nemělo
vlastně ani nic měnit a byly provedeny pouze nezbytné úpravy.
Zejména chtějí jen předláždit
komunikaci ve formě, v jaké se
nachází dnes. Naše představa
ovšem je, že by náměstí mělo
být pojato trochu jinak. Nechceme tady dělat žádnou revoluci, ale hodláme zde vytvořit
jinou cestní síť, více zeleně a
trochu jinak chceme upravit
parkovací místa pro automobily. Je toho tedy více, než památ-

káři dokáží strávit," vysvětlil
místostarosta.
Jak doplnil jeho kolega Vlastimil
Uchytil, podle projektové dokumentace by na náměstí mohl být
i větší prostor pro chodce a navíc
také cyklostezka. "Chceme si
upravit náměstí podle svého, je
to naše město a my tady žijeme,"
řekl další z místostarostů Pavel
Drmola. "Každopádně ale památkářům válku nevyhlašujeme,
půjde o čistě odbornou diskuzi s
nimi," zdůraznil na úplný závěr
Miroslav Pišťák.
-mik-

kontrolu i dalších rekreačních
objektů, při které byl zadržen
muž podezřelý z vloupání.

Neznámý pachatel v areálu kamenolomu Baldovec vypáčil víko nádrže pracovního stroje a
odčerpal celkem 160 litrů motorové nafty. Z dalšího stroje pak
odcizil sadu nářadí. Škoda způsobená pachatelem nebyla doposud přesně vyčíslena.

Ke krádeži došlo v internetové
herně na ulici Hliníky v Prostějově. Jeden z podezřelých odcizený mobil a reproduktor téhož
dne prodal další osobě. Mladík,
který telefon koupil, je podezřelý z provinění podílnictví.

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo
nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková
a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.: 582343883, Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...

Èerná kronika
Škodná v chatě

Neznámý pachatel se vloupal do
rekreační chaty v chatové oblasti u obce Mostkovice, kde vše
prohledal a ze sklepa odcizil motorovou pilu, sekačku, sekery,
dámské kolo a další věci. Majiteli vznikla škoda 7 100 korun.

Tři najednou

Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří v domě na ulici Jihoslovanská v Prostějově,
vnikl do chodby a odcizil tři horská jízdní kola v hodnotě celkem
15 000 korun. Rozbitím skleněné výplně vstupních dveří vznikla škoda dalších 15 000 korun.

Chytili straku

Policisté zadrželi pětačtyřicetiletého muže z Prostějovska, který
se dne 27. 3. 2009 vloupal do rekreační chaty v obci Nová Dědina. Podezřelý nejprve rozbil
skleněnou výplň okna, vnikl do
chaty, vše prohledal a odcizil věci v hodnotě 1 500 korun. Při šetření na místě prováděli policisté

Vykradl dílnu

Neznámý pachatel se v obci
Zdětín vloupal do autoopravárenské dílny, kde odcizil různé
pracovní nářadí a doplňky na automobily. Majiteli tak způsobil
škodu 48 600 korun.

Vytrhl jí kabelku

Dosud neznámý pachatel na ulici Vladimíra Ambrose v Prostějově před domem vytrhl poškozené ženě její kabelku s osobními věcmi. Ženě tak způsobil
škodu 10 350 korun.

Další chata

Neznámý pachatel se vloupal do
rekreační chaty v katastru obce
Hluchov – Bělecký mlýn. V chatě vše prohledal a odcizil lustr, rádio, plynovou bombu a další věci v hodnotě celkem 8 000 korun.
Poté vypáčil dvířka vedoucí do
kůlny a odcizil strunovou sekačku na trávu za 1 000 korun.

Vysál naftu

Octavia zmizela

Neznámý pachatel odcizil osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, které majitelé nechali zaparkované na parkovišti ulice E.
Beneše v Prostějově.

Šlohli záchod!

Dosud neznámý pachatel odcizil ze stavebního pozemku v katastru obce Mostkovice mobilní
chemické WC v hodnotě 30 000
korun.

Vzali mu mobil

Policisté Obvodního oddělení
Prostějov zjistili dva mladíky,
kteří dne 7. 2. 2009 odcizili z
kapsy bundy poškozenému vrstevníkovi mobilní telefon Nokia
a reproduktor k připojení na mobil, vše v hodnotě 3 000 korun.

Babeta je fuč

Neznámý pachatel v katastru
obce Zdětín vnikl na oplocený
pozemek u rekreační chaty a odcizil malý motocykl Babeta v
hodnotě 7 500 korun.

Kolo ze sklepa

Neznámý pachatel se v domě na
ulici E. Valenty vloupal do sklepní kóje a odcizil horské jízdní kolo v hodnotě 8 000 korun.

Rychlé dopadení

Policisté zjistili pětadvacetiletého muže z Prostějova, který se
dne 2. 4. 2009 vloupal do bytu na
ulici Přemyslovka a odcizil zde
finanční hotovost 4 000 korun a
zlaté šperky. Majiteli způsobil
škodu za 34 000 korun.

JUDr. Pavel Krátký
1946 Mostkovice
Ludmila Černá
1922 Prostějov
Paulina Bokůvková
1920 Stařechovice
František Crhonek
1917 Domamyslice
Květoslava Zaoralová
1924 Prostějov
Helena Bajgarová 1920 Prostějov
Ing. Ivana Kresová
1943 Prostějov
Anna Surá
1916 Štětovice
Erika Poslušná 1925 Výšovice
Ján Valchovník 1952 Prostějov

Olga Pinkavová 1924 Prostějov
Stanislav Pluhař 1944 Otaslavice
Jitka Tomášková 1931 Buková
Anna Zámoravcová 1929 Želeč
Eva Procházková 1930 Výšovice
Karel Nasadil 1929 Otonovice
Oldřich Kýr
1934 Šubířov
Miloslava Nováková
1931 Prostějov
Věra Černá
1924 Bedihošť
Jiřina Pluskalová 1932 Prostějov
Vlasta Hanzalíková
1935 Kralice na Hané
Miroslav Kolář
1961 Buková
Rudolf Chlup
1923 Baldovec

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 6. dubna 2009
Antonín Šefrna 1935 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Zapletal 1957 Brodek u Prostějova 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 7. dubna 2009
Vladislav Diviš 1925 Drozdovice 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Středa 8. dubna 2009
Jarmila Macečková 1956 Bedihošť 11.00 kaple Bedihošť
Karel Pořízka 1942 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Dvorský 1975 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 10. dubna 2009
Ladislav Zapletal 1950 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Pavel Šmérek 1958 Mostkovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Danuše Greganová 1939 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov

6. dubna 2009
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To se musí OSLAVIT Na hřbitově přibude zeleň i parkoviště

Radnice bude mít 100 let! Radní slíbili: Bude to do letošních Dušiček...
Už je to doslova za dveřmi,
budova nové prostějovské
radnice brzy oslaví stoleté
výročí. A na pořádnou oslavu chtějí město připravit i
naši konšelé. Samozřejmě
oslavy budou něco stát. V
plánu jsou ještě určité rekonstrukční práce na budově, ale radní přemýšlejí
také o tom, kolik peněz vynaloží za oslavné akce. I
když popravdě řečeno, ze
začátku se o tom nechtěli na
tiskové konferenci Rady
města moc bavit...
"K tomuto tématu vám jen
těžko něco řekneme, protože
jde o věc, o které se stále diskutuje a není domluveno nic
konkrétního. Není to tak, že bychom už nyní schvalovali určité částky na oslavy 100. výročí
vybudování nové radnice," řekl na úvod Miroslav Pišťák,
místostarosta města. Po chvíli
se ovšem on i další konšelé přece jen rozpovídali. "Podstata
věci je v tom, že v roce 2014 to
bude sto let, kdy byla dostavěna a uvedena do provozu nová
prostějovská radnice. Nemusíme zřejmě dlouze vysvětlovat, že budova si vyžaduje některé nákladné opravy. Ty ale
nehodláme směřovat až do roku 2014, musíme se na nich domluvit už nyní. V těchto dnech
byla ustanovena pracovní skupina, která musí podrobně zjistit, co všechno je zapotřebí zrekonstruovat. Některé dílčí

úpravy jsme provedli už v předešlých letech a pokračovat v nich budeme i letos," popsal nám Miroslav
Pišťák.
Jak ale vzápětí potvrdil, konšelé nejednali v případě
radnice jen o stavebních investicích. "Ano, bude to
například i celá řada kulturních akcí.
Takže prosím novináře, aby ještě
nějaký čas vydrželi. Věřím, že už v
průběhu tohoto roku budeme konkrétnější," sdělil Mi- Budova nové radnice je dominantou naroslav Pišťák. "Co šeho náměstí a závidí nám ji celá rese týká investic, publika. Na rok 2014 se připravují
snad už teď může- pořádné oslavy 100 let jejího dostavění a uveme prozradit, že ze- dení do provozu.
jména bude zapotřebí zrekonstruovat ležaté i kou částku bude město ochotsvislé kanalizace, elektroin- no do oslav stoletého fungostalaci budovy a zavést nové vání naší radnice investovat.
počítačové sítě. A k oslavám v "To by bylo hodně předroce 2014 musíme připravit časné," řekl Miroslav Pišťák.
upomínkové předměty, bro- Nová radnice je dominantou
žury i knihy ke stoletému náměstí T.G. Masaryka. Byla
výročí. Samozřejmě o všem postavena v letech 1911- 1914
budeme důkladně diskutovat v historizujícím stylu. Pyšní
a určitě dojdeme k tomu, co je se věží vysokou 66 metrů.
reálné a co naopak není," uve- Věž se původně měla nadl Pavel Drmola, další prostě- cházet ve středu budovy, ale
jovský místostarosta.
pravé křídlo nikdy nebylo reaNikdo z našich radních ale za- lizováno.
tím konkrétně neřekl, jak vel-mik-

Chata v Kladkách lehla popelem

Není vyloučeno, že tábor "navštívil" žhář
V areálu tábora v Kladkách ve táboře v Kladkách. Na místo vy- dřevěné chaty o rozměrech asi 5 x
čtvrtek hořelo. Jedna z chatek razili profesionální hasiči z Koni- 10 metrů. Chata byla v době
lehla zcela popelem, ani čtyřem ce a z Litovle a dobrovolní hasiči příjezdu hasičů již zcela zasažena
hasičským jednotkám se nepo- z Hvozdu a Kladek. Po příjezdu plamenem. Hasiči museli požár
dařilo dřevěnou chatu zachrá- hasiči zjistili, že se jedná o požár uhasit a rozebrat konstrukci chaty.
nit. Hasiči příčinu
Na místě asi do dvou hodin po
požáru stále vyšepůlnoci hodin druhého dne
třují a nevylučují,
zůstávala jednotka místních
že se mohlo jednat o
dobrovolných hasičů. Požár
čin
neznámého
způsobil škodu 80 tisíc korun,
žháře.
příčina jeho vzniku je zatím v
"Ve čtvrtek 2. dubna
šetření. Není vyloučeno ani
byl v 18.22 hodin naúmyslné zapálení," podala
hlášen na operační
nám vyčerpávající odpověď
středisko HasičskéVladimíra Hacsiková, tisková
ho záchranného sbomluvčí
Hasičského
ru Olomouckého
záchranného sboru Olokraje požár chaty v Hasičům se chatu nepodařilo zachránit, oheň ji zcela zničil. mouckého kraje.
-mik-

Slehla se po nich zem, neznáte je?
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po třech mužích, kteří jsou podezřelí ze
spáchání trestných činů. Pokud je znáte, pomozte
strážcům zákona tyto muže
dopadnout!
MILOŠ ŠMEHLÍK se narodil
17. února 1960 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Přemyslovice číslo
281 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestných činů
proti skupině obyvatel a jednotlivci a nedovoleného ozbrojování. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 46 do 50 let, měří 158

Pohledem shora
Pohledem shora

centimetrů, má hubenou postavu, snědou barvu pleti, hnědé oči
a hnědé vlnité krátké vlasy s čelní pleší. Nosí knír.
RÓBERT ŠKOP se narodil 10.
března 1973 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Doloplazy číslo 15 v
okrese Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní soud v České Lípě
příkaz k zatčení pro trestný čin
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je 35
let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy s pěšinkou
vlevo.
LADISLAV ŠKOP se narodil 11.
ledna 1976 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Doloplazy číslo

15 v okrese Prostějov. Na hledaného
vydal
Okresní
soud v Prostějově
příkaz k zatčení
pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 29 let, měří 160 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a
černé krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

KOZLOVÉ ZAHRADNÍCI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
řed dvěma týdny kriminalisté lapili jednoho vyvrhela. Ke zděšení se z něj nakonec vyklubal městský strážník. Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Ve dne strážce zákona, v noci se naopak stával svým nepřítelem. Jak se toto může stát? A lze se
někým takovým stát nebo prostě jenom příležitost dělá zloděje a vrozené volní
vlastnosti dostaly příležitostí jenom luft? Je možné nějakou takovou schízu eliminovat důkladným vstupním psychotestem? To bych se měl asi ptát někde jinde, je mi jasné, že se odpovědi nedočkám. Napadá mě ale jiná souvislost, která má s tímto něco společného spíš jenom modelově. Občas se totiž objevují myšlenky, aby se daly lidem na patřičných místech gáže takové, ať nemají
důvod krást, podvádět, nechávat se uplácet. Je to řešení? Možná u některých ano, ale obecně bych řekl,
že ač jsou úkoly onoho člověka sebevznosnější, tak pouze s jídlem roste chuť. Když to vyzkouší, že to
jde, proč by to nevyzkoušel příště zas? Asi málokdo slyšel od někoho, že má dost peněz, že už víc ani nepotřebuje, že mu to tak stačí. Kdepak, tak to nefunguje. Nedokážu si představit páky, které by dokázaly
takto genově vybaveného jedince zastavit, aby si řekl – jo, tak to mi za to fakt nestojí. Co tedy z toho plyne za poučení? Vlastně vůbec nic. Dokud se nenajde spolehlivá metoda, jak předem eliminovat potenciální kozly ve funkcích zahradníků, nezachrání to výplata sebevětší. Je to opravdu spíš vždy otázka
příležitosti, které se dotyčný buď chopí, nebo nechopí a nezáleží na tom, kolik za to ve skutečnosti bere.

P

Městský hřbitov v Prostějově i jeho okolí zaznamená
ještě letos výraznou změnu.
V minulých letech zde po několika vichřicích, po nichž
byly vyvráceny desítky
vzrostlých smrků a lip, došlo
k masivnímu kácení nebezpečných stromů. A pro letošek radní vyhlásili záměr
velké obměny zeleně. Navíc
by už do letošních Dušiček
mělo být na severní straně
hřbitova vybudováno nové
parkoviště.
"Obnova lipové aleje a vysázení další zeleně na hřbitově
bude stát celkem čtyři miliony
a šestset tisíc korun. Z toho 1,7
milionu tvoří dotace. Navíc se
v letošním rozpočtu města počítá s částkou půl milionu korun na vybudování dalšího
parkoviště," řekl Vlastimil
Uchytil, místostarosta města.
Co se týká výsadby zeleně,
výběrové řízení vyhrála společnost ASA Technické služby
Prostějov. "Bude se jednat o
desítky stromů a tisíce keřů.
Možná se to nezdá, ale jde o
obrovské množství zeleně,
které na hřbitově přibude. Navíc počítáme s opravou i vybudováním nových chodníků a

dalších komunikací uvnitř areálu hřbitova. A samozřejmě
včetně osvětlení," popsal nám
připravované akce Pavel Drmola, další místostarosta Prostějova.
Návštěvníci městského hřbitova se mohou ke konci tohoto
roku těšit už na nové parkoviště na severní straně areálu. A
hodně
motorizovaným
návštěvníkům se určitě uleví,
neboť jak známo, situace s
parkováním u hřbitova je velmi svízelná. "Už na úterním
jednání Rady města jsme schválili výkup části pozemku
tak, aby byl v budoucnu zajištěn možný příjezd k parkovišti. Věřím, že toto parkoviště
bude hotové do Dušiček. Jenom nevím, do kterých,"
usmíval se Vlastimil Uchytil.
"Pan kolega vás napíná, samozřejmě máme na mysli už letošní Dušičky," dodal směrem k
novinářům Miroslav Pišťák.
-mikLipová alej vedoucí k obřadní
síni na městském hřbitově
byla před časem pokácena. Nyní ji
nahradí nová zeleň, stejně jako
po celém hřbitově.

Ulice se změnily v závodní dráhu
Kojetínskou se řítil šílenec stošedesátikilometrovou rychlostí!
Řidiči začali zneužívat toho,
že městská policie od ledna
kvůli chybějící vyhlášce nekontroluje dodržování povolené rychlosti. Potvrzují to i
statistické údaje z deseti prostějovských stacionárních
radarů. Celkový počet přestupků stoupl o více než 150
procent!
Nejvíc se situace zhoršila na
ulici Plumlovská, o více než
400 %. Zatímco loni v prosinci
tudy projelo rychleji 90 řidičů,
v únoru jich bylo už 363. V
ostatních lokalitách se množství přestupků během dvou měsíců zvýšilo o 140 až 240 %.
"Je vidět ten rapidní nárůst. Řidiči, kteří projíždějí Prostějovem, moc dobře vědí, jaká je
legislativní situace, že v současné době nemáme možnost
se proti porušování povolené
rychlosti nějak bránit. Většina
z nich toho okamžitě využila a
jezdí jako šílenci," rozzlobil se
místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.

Ceny města Prostějova

Proč ty TAJNOSTI?
Rada města Prostějova na svém
úterním zasedání schválila seznam osob, které letos obdrží za
své zásluhy Ceny města Prostějova. Vtip je ovšem v tom, že radní
za žádnou cenu nechtěli novinářům sdělit, koho navrhli ke schválení zastupitelům. Podle jejich
slov by zveřejnění jmen mohlo v
tuto chvíli všem uškodit.
"Počkejme si, až seznam navrhovaných osob schválí Zastupitelstvo města. Kdybychom vám ta
jména sdělili už nyní, nebylo by to
fér," uvedl Pavel Drmola, místostarosta města. "Chceme, aby se ta
jména nejdříve dozvěděli zastupitelé, kteří o tom budou rozhodovat," dodal druhý z místostarostů
Miroslav Pišťák. "Chceme novináře požádat, aby vydrželi do zasedání zastupitelstva. Pokud bychom vám navrhovaná jména
prozradili, mohli by třeba zastupitelé říct, že s tímto či oním člověkem nesouhlasí. A to by bylo vůči
tomu dotyčnému člověku hodně
nekorektní a možná i kruté. A
myslím si, že to by si dotyční lidé
nezasloužili," snažila se o další vysvětlení Alena Rašková, místostarostka. A k údivu všech novinářů
zúčastněných na tiskové konferenci Rady města ještě Pavel Drmola přidal další vysvětlení.
"Stejně jako se veřejně nemluví o
platech, nechceme předčasně vyzrazovat ani jména na seznamu
pro Cenu města Prostějova." Tak
řekněte občané, chápete to? -mik-

Nejrychleji jezdí řidiči ulicemi
Kojetínská, Brněnská a Dolní.
Světlou výjimkou je křižovatka ulic Brněnská a Wolkerova,
kde se situace naopak mírně
zlepšila. Většinu přestupků totiž tvoří průjezdy na červenou,
řidiči tady rychlost téměř nepřekračují.
"Během února radary zaznamenaly 124 pirátů silnic, kteří
městem projeli rychleji než

90km/hod. Je to třikrát víc než
v prosinci. Dne 7. února dokonce nějaký hazardér projel Kojetínskou ulicí rychlostí 161
km/hod. Ani nechci domyslet,
co by se stalo, kdyby někdo
právě přecházel silnici," posteskl si Uchytil.
Město si provozuje celkem jedenáct stacionárních radarů. Jeden z nich ale krátce po zprovoznění zničil vandal. Policii se

ho nepodařilo dopadnout. Vůbec první měřič byl zprovozněný na křižovatce ulic Vápenice
Kostelecká už v roce 2005. Za
první rok užívání se počet překročení povolení rychlosti snížil
o 90 % (prosinec 2005 - 2 793
přestupků, prosinec 2006 - 281
přestupků). Na konci roku 2008
to bylo ještě mé ě, pouze 114
přestupků (snížení o 96 %).
-mik-

Z těchto tabulek je patrný rapidní nárůst počtu přestupků v Plumlovské ulici v posledních dvou
měsících. Zatímco v prosinci 2008, kdy ještě na základě dokumentace z místního radaru byli řidiči postihováni, došlo k minimálním přestupkům (viz první tabulka), v únoru a březnu už řidiči
žádné ohledy na slušné chování nebrali. Rychlá jízda se tady stala bohužel jaksi samozřejmostí...
PLUMLOVSKÁ
Celkem 1. - 31.12. 2008
51-60km/h
14
61-70km/h
43
71-80km/h
20
81-90km/h
11
91-..km/h
2
Červená
0
Přestupků
90

Celkem 1. - 31.1. 2009
51-60km/h
65
61-70km/h
187
71-80km/h
62
81-90km/h
20
91-..km/h
8
Červená
1
Přestupků
343
381,11%

Celkem 1. - 28.2. 2009
51-60km/h
66
61-70km/h
214
71-80km/h
40
81-90km/h
24
91-..km/h
19
Červená
0
Přestupků
363
403,33%
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Václavková a spol. s.r.o. - Soukromá pohřební služba
Prioritou firmy je slušnost, poctivost a diskrétnost
Již sedmnáctým rokem působí v našem městě Soukromá
pohřební služba paní Václavkové.
"Začali jsme podnikat na Dolní
ulici číslo 21 v roce 1993, od roku 1998 jsme zřídili hlavní provozovnu v Mlýnské ulici číslo
31 v blízkosti rybníka. Několik
let naše firma působí i v Kralicích na Hané," sdělila Dagmar
Kratochvilová, spolumajitelka
Soukromé pohřební služby
Václavková a spol. v Prostějově. "Na všech provozovnách
máme i obchody, kde se prodává pohřební zboží, svíce,
křestní roušky a svíčky, umělé a
řezané květiny. Provádíme ve-

škerou vazbu na pohřby, zhotovíme svatební kytice, výzdoby
rautových stolů a podobně," dodává Dagmar Kratochvilová.
Soukromá pohřební služba
Václavková a spol. přijímá na
tyto služby i telefonní objednávky. V Mlýnské ulici firma
zřídila malou smuteční síň, kde
probíhají obřady v úzkém rodinném kruhu. "Naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Jednáme při sjednání obřadu
pouze s objednavatelem a nikomu jinému informace nesdělujeme. V pohřebnictví existuje
Kodex cti a podle něj by se měly pohřební služby chovat," řekla Dagmar Kratochvilová a na

dotaz novinářů dodala, že firmě
Soukromá pohřební služba
Václavková a spol. v Prostějově
byl již potřetí propůjčen Znak
kvality Pohřebního sdružení
České republiky, a to na další tři
roky.
Na firmu Soukromá pohřební
služba Václavková a spol. se
dovoláte 24 hodin denně na telefonní čísla 582 340 004 (provozovna Dolní) a 582 343 883
(provozovna Mlýnská). Na
nich vám podají informace,
které potřebujete vědět.
-in-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 6.4. DO 12. 4. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20. 30 hodin. Měsíc bude ve
čtvrtek v úplňku.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – O SLUNÍČKU.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
Astronomický KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 –
20 roků přivítá svoje i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu nabízíme zdarma k
zapůjčení školám, obcím, spolkům, klubům seniorů apod. Jedná se o
lehké umělohmotné panely velikosti 100 x 70 cm.

Spolumajitelka Soukromé pohřební služby Václavková a spol.
v Prostějově Dagmar Kratochvilová

* Nad dopisy našich čtenářů * Nad dopisy našich čtenářů * Nad dopisy našich čtenářů * Nad dopisy našich čtenářů
V minulém vydání Prostějovského Večerníku jsme vyzvali
občany, aby se s námi podělili o
své zkušenosti s bezpečností a
pořádkem v našem městě a
také o zkušenosti s prací našich policistů. Do redakce nám
zatím přišly dva dopisy našich
čtenářů, které nyní otiskujeme. Výzva platí i nadále, psát
nám můžete na adresu redakce@vecernikpv.cz.

Neudělali nic!

Chtěla bych se podělit o zkušenost a nespokojenost s městskými strážníky v našem městě.
Moje zkušenost je spíš ta horší
než ta lepší. Bydlím v okolí Jezdeckých bývalých kasáren a tu-

díž se s nima potkáváme spíše v
letních obdobích, než teď. Ale
přesto musím reagovat . Přestože pan starosta Jan Tesař vydal
jasně
rozkaz
městským
strážníkům, aby pravidelně a důkladně kontrolovali bývalá kasárna kvůli výskytu bezdomovců, narkomanů a podobným, při
oznámení hlídce, že jsem právě
zahlédla bezdomovce, mi
strážník odpověděl se slovy, že o
nich ví, a že je jich tam v tuto danou dobu spoustu. Neudělal vůbec nic a odjel. Také nedávno,
kdy jsme oznámili strážníkům,
že nám někdo poškodil osobní
automobil a to nejen nám, ale i
dalším co tam v danou chvílu
měli stát svoje auto, při příjezdu

provádí havarijní službu - voda,
topení, plyn. Při telefonickém
nahlášení úniků plynu v koupelně jsem reagoval okamžitě.
Při dojezdu na místo nebylo kde
zaparkovat. Volné místo bylo jen
tam, kde byla značka "Zákaz staní". Každý řidič zná, co to znamená. Bez dalšího váhání jsem
na toto zákazové místo zaparkoval a únik plynu odstranil. Při
příchodu k autu mi byla přimontována botička s lístkem za stěračem. Okamžitě jsem telefonicky
volal pro odstranění botičky. Po
Máme za naše daně u policie příjezdu strážníků bylo dlouhé
fundované odborníky?
rozmlouvaní. Nakonec jsem voVážená redakce, moje zkuše- lal veliteli strážníků a ten mi odnosti s městskou policií je velmi pověděl: "Značky a vyhlášky
špatná. Jsem živnostník, který platí pro všechny stejně!" Jeho
státních policistů je téměř moc
ani nezajímalo, jak se vůbec
jmenujeme, ani si neudělali o
celé záležitosti zápis s tím, že nic
neudělají, pokud někoho nechytíme, že to udělal. To, že si tu v
dané lokalitě někdo beztrestně
poškozuje cizí věci, se mi opravdu nelíbí a asi by s tím měli něco
dělat, jelikož se to děje dál a a
čím dál častěji. A to bych mohla
citovat další a další zkušenosti s
naší policií. Určitě je co zlepšovat! Adresa pisatelky v redakci

další slova byla: "Nářadí složit
na chodník a s autem zajet na
příslušné parkoviště!" Nevím,
zda po příchodu zpět by nářadí
bylo na daném místě. Za tuto dobu asi majitelka nemovitosti by
moji službu nepotřebovala, ba
dokonce hrozila újma na životech. Městská policie s jejím velitelem ani nereagovala na označení na autě "Havarijní služba".
Co tím chci říci? Máme na vedoucích místech za naše daně
fundované odborníky? Byla mi
uložena pokuta ve výši jeden tisíc korun. Znám obranu proti neoprávněné pokutě, ale kdo podniká, nemá tolik času na vyřizování takto banální záležitosti.
J. Fojtík, Prostějov

Setkání personalistů prostějovského regionu
Projekty MPSV na podporu zaměstnanosti „VZDĚLÁVEJTE SE!“ a „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“
Ve čtvrtek 2. dubna 2009 se
uskutečnilo již VIII. Setkání
personalistů prostějovského
regionu, které tradičně pořádá
Okresní hospodářská komora
v Prostějově. Setkání proběhlo
tentokrát v prostorách společnosti Oděvní podnik, a.s. Náplň programu byla plně přizpůsobena tématu v současné době
nejdiskutovanějšímu a nejskloňovanějšímu ve všech pádech –
hospodářské krizi a jejímu dopadu na zaměstnavatele a jejich zaměstnance.
První část programu byla věnována informacím z Úřadu práce v
Prostějově. Zástupci ÚP hovořili
o aktuálním stavu na trhu práce v
PV (3088 nezaměstnaných, 114
volných prac. míst, oproti minulým období pokles zhruba o 700
nabízených prac. míst). Přítomní
si také vyslechli některé novinky,
které nabízí Směrnice aktivní politiky zaměstnanosti pro rok
2009.
Velice zajímavým a diskutovaným tématem byly dva nové projekty Ministerstva práce a sociálních věci na podporu a udržení

zaměstnanosti „VZDĚLÁVEJTE SE!“ a „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“. Z Evropského sociálního
fondu je na tyto projekty vyčleněno 3,3 miliardy korun. Zaměstnavatelé, kteří v současné
době čelí hospodářské krizi, budou dostávat peníze na realizaci
vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance. Finanční prostředky
bude možné získat jak na školení
zaměstnanců, tak i na náhradu
mzdových nákladů zaměstnanců

Poradna zahrádkáře
Docela pronikavě se zvýšily
teploty a už nás to všechny láká
na zahrádky. Takže sejeme,
sázíme, prostě zahradničíme co
se dá. Nesmíme také zapomenout, že základem moderního
pěstování rostlin je i efektivní
ochrana, ať už přímá (chemická, biologická) nebo nepřímá
(agrotechnická opatření, výběr
vhodného stanoviště a odrůdy,
aj.). Proto bych rád navázal na
minulou poradnu a doplnil jarní přehlídku chorob o další.
Jednou z nejvýznamnějších
škodlivých onemocnění švestek
je houbová puchrovitost slivoní.
Jedná se o chorobu, kdy může u
citlivých odrůd (domácí velkoplodá) dojít až k 70 – ti procent-

nímu napadení plodů. Choroba se
začne projevovat již krátce po
odkvětu, kdy dochází k nápadnému zvětšování a prodlužování
plodů, které později pokryje bílý
až šedobílý povlak. Postižené
plody postupně hnědnou, zasychají a opadávají. Ochranu lze
provádět mechanicky – odstraněním napadených plodů, ještě než
dojde k šíření askospór na ostatní
plody nebo chemicky – postřikem měďnatými fungicidy na
počátku rašení.Vhodnými přípravky na ochranu rostlin jsou
Kuprikol 50 (0,6%) nebo Champion 50 WP (0,6%).
Velmi škodlivým houbovým
onemocněním peckovin (meruněk a broskvoní) je korová ne-

po dobu jejich účasti na školeních, a to až do výše 100 % celkových nákladů podle typu veřejné podpory, způsobu vzdělávání a velikosti podniku.
Žádosti do projektu „Vzdělávejte se!“ se podávají na místně příslušný ÚP, kde zaměstnavatelé
získají podrobnější informace
(PhDr. Adolf Tomandl). Do výzvy „Školení je šance“ se žádosti
podávají formou tzv. grantových
projektů na MPSV až do konce

roku 2009. Žádost je přístupná
pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.euzadost.cz. Potencionální zájemci
musí zvážit, která forma – zda
prostřednictvím žádosti na ÚP
nebo prostř. grantového projetku
předloženého na MPSV – je pro
ně vhodnější. Podrobnější informace a konzultace získáte na
Okresní hospodářské komoře v
Prostějově (Helena Chalánková).

Dále proběhla živá výměna zkušeností mezi personalisty na téma
– jak nejlépe a rychle reagovat a
postupovat vůči vlastním zaměstnancům v případě potřeby snižovat objem výroby/služeb v důsledku poklesu zakázek, příp. potřeby snižovat aktuální stavy zaměstnanců. Diskusi moderoval
odborník pro oblast řízení lidských zdrojů, který zároveň představil možné metody reakce –
možnosti flexibilního zaměstnávání, úpravy rozvržení pracovní doby, doporučení pro správný postup v případech – hromadné propouštění, částečná nezaměstnanost, konta pracovní doby, atp. Přítomným personalistům se tak dostalo množství
cenných praktických rad a aplikací jednotlivých možností postupu.
OHK v Prostějově si touto cestou
ještě jednou dovoluje srdečně poděkovat vedení OP a.s. za poskytnutí krásných reprezentativních
prostor k uskutečnění tohoto velmi pro personalisty přínosného
setkání!
Helena Chalánková,
ředitelka OHK

króza peckovin. Příznaky se projevují na kmenech a větvích, kde
vznikají tmavě zbarvená místa,
která se později zvětšují až usychají. Na postižených místech se
obvykle projevuje silný klejotok.
Může dojít (a často dochází) k
úplnému odumření celého napadeného stromku. Nepřímá ochrana spočívá ve výběru vhodných
odrůd, ve vyrovnané výživě a
především ve vhodném termínu
řezu! (peckoviny řežeme až po
vyrašení a následně kdykoliv za
vegetace do poloviny srpna!)
Přímá ochrana spočívá ve fungicidní ochraně na podzim nebo na
jaře při rašení stejnými přípravky
jako v případě puchrovitosti slivoní (viz výše).
Nejčastější polní plodinou pěstovanou na našich zahradách a
záhumencích je pravděpodobně
brambory. S ohledem na to, že v

součastné době je nejvhodnější
doba pro sázení raných brambor,
zmíním se tady něco málo o této
problematice. Popisovat zde
technologii pěstování je jako nošení dříví do lesa, neboť většina
zahrádkářů má s touto plodinou
letité zkušenosti a vykazují při jejich pěstování značné vynalézavosti.
V dnešní poradně se zaměříme
na ochranu mladých rostlin
brambor proti plevelům. U raných brambor je možné vystačit
pouze s mechanickou ochranou
(kultivačními zásahy), kdy ničíme plevele především v meziřádku a na boku hrubků, bez použití herbicidů. Opakovaným
hrubkováním je možné docílit
(nejpozději do tvorby poupat a
výšky trsů 30 – 35 cm) bezplevelného stavu, až do doby, kdy je
porost zajištěn.

Dalším způsobem je omezená
kultivace spojená s použitím preemergentních herbicidů (před
vzejitím), které se aplikují 3-5 dní
před vzejitím podle druhové
skladby plevelů. Na povrchu půdy se vytvoří jemný film, který
porost udrží v bezplevelném stavu i několik týdnů a následně se
provede mechanická kultivace
(hrubkování). Lze použít herbicidy Sencor 70 WG (1,5 kg/ha),
Command 36 CS (0,25 kg/ha), aj.
Na nutnost použití kvalitní sadby
brambor jsem poukázal už v
dřívějším čísle naší poradny, proto jen dodám, že brambory by
měly přijít do země předklíčené a
že je možné zakoupit i sadbu namořenou.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Mandarinky (1 kg)
Salát ledový (1 ks)
Houska (50 g)
Hovězí kližka (1 kg)
Libové párky (1 kg)
Paštika Májka (48 g)
Káva standard mletá (70 g)
Zlatá Haná (250 g)
Sedlčanský Pepin (100 g)
Pepsi Cola (2 l)

Interspar
32,90
12,90
1,90
139,00
79,00
7,50
6,90
19,90
19,90
24,90

Billa
39,90
17,90
2,50
89,00
7,90
7,50
18,90
20,90
26,90

Kaufland
24,90
14,90
2,90
139,00
79,00
7,50
6,90
18,90
19,90
31,90

Tesco
25,90
14,90
1,90
139,00
49,00
7,50
6,90
18,90
19,90
31,90

Lidl
14,90
1,90
138,90
70,00
18,90
22,90
31,90

prùzkum proveden ve dnech
3. 3. - 4. 4. 2009
TUTY
36,00
17,50
2,50
137,00
69,00
6,00
13,00
21,00
35,00

Albert
37,90
14,90
1,90
139,90
69,00
7,90
7,90
18,90
20,90
32,90

Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice

Dne: 20.4.2009 od 7:30 do
16:00 hod. -vypnutá oblast: celá
oblast za nádražím tj. s ulicemi
Jiráskova, Za nádražím, Okály
včetně přilehlých ulic + č. 359
E.ON Česká republika, s.r.o.

6. dubna 2009
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Jarní soutěž pro příznivce cyklistiky!
POSLEDNÍ ŠANCE! CHCETE VYHRÁT KOLO ZA 11.499 KČ?
Po veleúspěšné předvánoční soutěži s Hračkami U Filipa jsme pro
vás s přicházejícím jarem připravili další “dárkování.” Žijeme na
rovinaté Hané a jízdní kolo je pro
spoustu z nás oblíbeným dopravním prostředkem, ale také sportovním vyžitím, prostředkem odpočinku, relaxace a cest za poznáním. Přinášeli jsme vám zajímavé informace, které s bicykly
souvisí - třeba jaké kolo vybrat,
jak provádět jeho údržbu, tipy na
zajímavé cykloturistické výlety,
dnes se dozvíte, jaké trendy hýbou
cyklistikou.
Hlavním partnerem naší soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov.
A výhry jsou velmi zajímavé! V
každém kole z vašich odpovědí
vybereme třináct výherců, kteří
dostanou dárky na kolo.
Hlavní výhrou bude
jízdní kolo Gt Transeo 3.0
v ceně 11.499 Kč!
Dnes na téma:
NOVÉ TRENDY
V CYKLISTICE
Cyklistika se někomu může zdát
jako odvětví, kde se nic nemění.
Do určité míry je to pravda. Jízdní
kolo ve své podstatě zůstává již
100 let stejné - má dvě kola, řidítka a musíme na něm šlapat…
Historie jízdního kola je neodmyslitelně spojená se značkou
Schwinn. Tato značka snad jako
jediná dokázala vyrábět kola již
od roku 1896 až do současné doby, kdy její nabídka pokrývá potřeby všech kategorií současných
cyklistů. Největší zlom a do jisté
míry fenomén v cyklistice je zrod
horských kol, u něhož stál v 70. letech minulého století mimo jiné i
Gary Turner, zakladatel Gt bicykles. Tato kategorie se u nás nesmazatelně zapsala do povědomí
počátkem 90. let minulého století.
Při podrobnějším pohledu na současnou cyklistiku zjistíme, že v
cyklistice jsou kategorie, kde je
vývoj překotný. Každý rok při-

cházejí výrobci s inovacemi systému, hlavně v kategoriích celoodpružených horských kol, kde se
rok od roku zvyšují zdvihy odpružení, vylepšují systémy brzd, tlumičů a vidlic. Mění se materiály
za pevnější a lehčí, dochází k zodolnění těchto kol a komponent
při snížení jejich váhy. Naopak
některé kategorie zůstávají hodně
konzervativní a v zásadě stejné.
Jsou to především silniční kola, i
když také tato kategorie je na postu materiálu rámu a komponent v
současné době úplně jinde než
před pár lety. Špičku v pyramidě
materiálu tvoří díky svým vlastnostem a zájmu výrobců karbon, i
když do jisté míry se spousta
výrobců „veze“ na hladině atraktivity, což v některých případech
může být víc na škodu než k užitku zamýšlenému použití komponentu nebo celého kola. Karbon je
od určité ceny kola použitý všude,
kde to jen trochu zdravý rozum
dovoluje a tato hranice zdravého
rozumu je bohužel v některých
Výherci z pátého kola:
1. ŽOUŽELKOVÁ Helena,
Držovice
2. KULÍŠEK Vojtěch,
Prostějov
3. JUDITKOVÁ Anna, Skalka
4. PADĚROVÁ Yveta,
Prostějov
5. BALÁKOVÁ Vladimíra,
Prostějov
6. SEKANINA Karel,
Prostějov
7. JANÁČKOVÁ Lucie,
Prostějov
8. STAROSTOVÁ Marta,
Hrubčice
9. SVOBODOVÁ Jitka,
Prostějov
10. FILOUŠOVÁ Jana,
Čelechovice
11. ŠEVČÍKOVÁ Kamila,
Prostějov
12. ŠŤASTNÝ Petr, Prostějov
13. DAŠKOVÁ Lucie,
Prostějov
Ceny si vyzvedněte v redakci.

U Slunce slunce nezapadá
Příjemné prostředí klubového zařízení, non-stop zábava a adrenalin při hře na výherních automatech, speciální bonus pro hráčeštamgasty, jídlo za přijatelné zaváděcí ceny, které uspokojí hladové
návštěvníky v každou denní i noční
dobu – to jsou aktiva nově otevřené herny a baru CLUB & RESTAURANT SLUNCE v Plumlovské ulici 58 v Prostějově.

Po přestavbě pohostinství U Sluníčka se před měsícem otevřela provozovna ve zbrusu novém kabátě.
Klubové zařízení nabízí příjemné a
intimní posezení u dobrého jídla,
sklenky vína nebo u piva značky

Budweiser Budvar. Atmosféru dokresluje možnost výběru hudby v juke-boxu nebo při sledování libovolného televizního kanálu na 2
plazmových televizích. Herna je vybavena novými videoloterijními terminály, ve spolupráci se společností
Autogames zajišťuje tři jackpoty.
„Club&restaurant Slunce je otevřený
nonstop, jsme připraveni obsloužit
návštěvníky v každou denní i noční
hodinu jídly klasické české kuchyně.
Každý den nabízíme MENU za cenu
65 korun včetně polévky, výběr minutek, jídel zdravé kuchyně a salátů.
Nabídku rozšiřuje Víkendové MENU za cenu 75 korun, kdy se můžete
těšit na speciality šéfa kuchyně,“ vyzdvihl přednosti jednatel provozující

společnosti MSCO Gastro, s.r.o.
Nová herna s barem a restaurací neomezuje kuřáky a pro stálé hráče nabízí bonus v podobě nealkoholických nápojů nebo piva grátis. O
víkendech je nutné rezervovat si místo na telefonu 582 331 966.
-jp-

Soutěžní otázka zní:
Kolik jackpotů garantuje herna nově
otevřeného Club&restaurantu Slunce?
Správné odpovědi slosujeme a
výherce získá poukázku v hodnotě
500 korun na konzumaci v restauraci Club&restaurantu Slunce v Plumlovské ulici 58 v Prostějově. -red-

případech i překročena. On totiž
není karbon jako karbon a velmi
záleží na výrobci jakým způsobem přistoupí k jeho zpracování,
zátěžovému testování nebo jestli
vybere výrobek jen z katalogové
nabídky čínských výrobců a na
takový výrobek nebo rám „nalepí“ svoje logo. Pak se může stát,
že kromě pochybné kvality je několik značek kol s totožným
rámem. Pro značku jako je Gt bicycles i díky specifické stavbě
TripleTriangle tato varianta nepřichází v úvahu a rovněž Merida
si jako prvovýrobce zakládá na
použití svých forem pro výrobu,
které zajistí při tomto náročném
výrobním procesu 100% kvalitu
výrobku. Testování v odborných
časopisech nejmodernějšími testovacími přístroji i praktické testy
dávají těmto výrobcům za pravdu, že se ubírají správnou cestou,
a to cestou kvality bez komproV šestém kole můžete
vyhrát:
1x Dětská přilba Uvex
2x sedlo na kol San Marco
1x pumpička na kolo GT
1x přední světlo PRO-T
1x multifunkční nářadí Merida
1x láhev na kolo GT
1x Motorex Wet Lube
2x košík na láhev Merida
1x láhev na kolo Merida
1x láhev na kolo dětská Polisport
1x osvětlení na kolo Sigma

misů. Do popředí zájmu médií se
na konci loňského roku dostalo
např. i první funkční elektronické
řazení Dura-Ace japonského Shimana pro silniční kola. Mnoho
dalších novinek můžete zhlédnout při návštěvě podzimního
cyklistického veletrhu Sport Life
v Brně.
V dnešním čísle máte poslední
šanci zapojit se do naší soutěže. A
znovu stačí, když znáte správnou
odpověď na námi položenou
otázku, kterou pak jakoukoliv
možnou formou dopravíte, doručíte, či nahlásíte do sídla redakce.
V takovém případě pak už jen
musíte čekat, jestli se právě na vás
usměje štěstí při losování. A to není všechno! Vaše šance na úspěch
nekončí v tom daném kole, ale pokračuje dál. Na úplném konci této
soutěže proběhne losování o hlavní cenu, kterou bude jízdní kolo

Gt Transeo 3.0 v ceně 11.499 Kč!
Abyste byli zařazeni do tohoto
slosování, stačí se zúčastnit právě
jednoho ze šesti kol soutěže, znát
správnou odpověď a v neposlední
řadě provést v období od 2. března do 3. dubna 2009 nákup v prodejně Mystic bike, sídlící v ulici
Plumlovská 32 v hodnotě nejméně 100 korun.
Za takto provedený nákup obdržíte u pokladny, po žádosti o
zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem, kopii pokladního dokladu s razítkem, kterou pak
následně do 10. dubna 2009 doručíte opět do naší redakce!
Krásné jarní počasí je tady, o
krásném slunečném víkendu
určitě spousta z vás letos poprvé
vyjela na cykloturistický výlet.
Prostřednictvím PV Večerníku
můžete každý týden vyhrát cyklistický dárek a kdo ví, nakonec i
úplně nové kolo!
-red-

Soutěžní otázka
pro 6. týden zní:
Lze bezplatně prodloužit záruku na rám jízdního kola u kol
Gt bicycles?
Odpovědi zasílejte do pátku 10. dubna 2009 na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, telefonujte na č. 582
333 433 nebo zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme šťastnou třináctku
výherců, kterou odměníme cenami, věnovanými prodejnou
Mystic bike a dalšími partnery! Výherce zveřejníme v příštím vydání, které vyjde opět v pondělí, tj. 6. dubna 2009.

Partnery této soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, dále Merida Czech, s.r.o. dovozce kol a doplňků Merida a Aspire Sports s.r.o dovozce kol Gt bicycles, Schwinn, Mongoose a doplňků GT bicycles.
Jízdní kolo Gt Transeo 3.0 již čeká v redakci na svého výherce!
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* Pozvánky * Oznámení *
Prostějovští skauti zvou na dětský den VELIKONOČNÍ
SKAUTSKÉ KUŘÁTKO spojený se sbírkou ve prospěch nadace Pomozte dětem. Dne 9. dubna
2009 od 10:00 do 17:30 budou
probíhat na náměstí TGM aktivity a soutěže pro děti. Nachystána
bude spousta soutěží a her, ve kterých si trošku uvědomíme, jaké je
to být handicapovaný a také si užijeme radosti z přicházejících Velikonoc. Můžete se těšit na kuřecí
závody, malování velikonočního
vajíčka, pletení pomlázky, malování na obličej, ale i na slalom na
invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí, kreslení nohama…atp. K vidění a hlazení budou i živá zvířátka. Na dětském
dnu si můžete také zakoupit dětmi
ručně vyráběná kuřátka a podpořit tak nadaci Pomozte dětem, která podporuje zvýšenou kvalitu života dětí, rovné příležitosti všech
dětí a fungující rodinu i alternativní rodinné modely.

Bruslení na zimním stadionu kurz bruslení pro děti od tří let,
mládež i dospělé, začátečníky i
pokročilé. Pondělí 6.4.2009 od
15.30-16.30, úterý 7.4.2009 od
15.15-16.15, středa 8.4.2009 od
16.15-17.15 hodin.
Současně probíhá nábor do
krasobruslařského oddílu pro
nadcházející sezónu.
Info:
www.kraso-prostejov.wbs.cz
Jaroslav Petříková – SRDCE
NA DLANI – výstava fotografií,
doplněná poezií a oživlými kameny v prostorách zámku Náměšť
na Hané. Vernisáž v pondělí 13.
dubna ve 14 hodin. V programu
vystoupí: Jana Balcarová – recitace, Petr Petřík – hudební doprovod, skupina Reminiscence Miroslava Srostlíka. Otevírací doba:
duben – o víkendech 9-16 hodin,
květen – denně mimo pondělí 917 hodin. Výstava potrvá do 31.
května 2009.

Do ekologicko-výtvarné soutěže
se přihlásilo téměř TISÍC DĚTÍ
Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. –
člen skupiny Veolia Voda pořádá ekologicko-výtvarnou soutěž pro základní školy „Nakresli mi
svou planetu„. Z Olomoucka, Prostějovska a
Zlínska se do soutěže
přihlásilo 959 dětí ze čtrnácti škol a 44 tříd.
Soutěž je určena žákům 3. –
5. tříd a jejím cílem je zvýšit
povědomí dětí o potřebě
chránit naši planetu a upozornit je na nebezpečí, kterým je vystavena. V letošní
soutěži budou mít děti za úkol
pracovat na dvou obrázcích a sepsat krátký příběh. První obrázek bude znázorňovat nebezpečí, které podle žáků nejvíce
ohrožuje Zemi. Druhý obrázek
bude znázorňovat způsob, ja-

kým lze toto nebezpečí odvrátit.
Obrázky a příběhy tříd budou
vyhodnoceny v regionálních kolech a následně v kole celostátním. Vyhlášení nejúspěšnějšího
projektu proběhne 5. června u
příležitosti Světového dne život-

ního prostředí.
Na Olomoucku soutěží
školy z Dubu nad Moravou a obce Dolany. Na
Prostějovsku se přihlásily
školy z Prostějova (Majakovského, Čechovická a
Melantrichova). A na Zlínsku se účastní školy: ze
Zlína (Křiby a Okružní),
Otrokovic (Mánesova),
Valašských Klobouk, Nedašova, Neubuze, Bratřejova, Březnice a Všeminy.
Jedná se o novou
výchovně
vzdělávací
soutěž, která navazuje na
úspěšné mezinárodní soutěže z
předchozích let, opět ve spolupráci se svou mateřskou společností Veolia Voda ČR a Veolia
Environnement.
Více na www.smv.cz/nakreslimi-svou-planetu.html.
-red-

BUDEME STAVĚT?! Návštěva u finančního poradce
Před 14 dny jsme se rozloučili s
panem Veselým, který byl nyní na
dovolené na Šumavě, po jeho
návštěvě u Ing. Arch. Zkušeného.
Na závěr mu pan Zkušený spočítal, že jeho nízkoenergetický
dům bude stát včetně základové
desky a přípojek 3 mil. Kč. V
rámci jeho dlouholeté spolupráce
jej poslal za Ing. Moudrým, který
pracuje jako finanční poradce už
14 let a financoval již cca 160 domů. Řekl mu, že Ing. Moudrý navrhne panu Veselému optimální
způsob financování výstavby jeho
domu a v případě jeho souhlasu s
řešením jej i celé zrealizuje.
Po telefonickém kontaktu pozval
Ing. Moudrý manžely Veselé k
sobě do kanceláře v budově jedné
z bank v centru města. Tentokrát
uvařil panu Veselému kávu kolega
pana Moudrého (v kanceláři sekretářku nevedou) a pustili se spolu do práce.
Na úvod předložil pan Moudrý
panu Veselému všechny své licence včetně souhlasu Úřadu pro
ochranu osobních údajů se shromaždováním a vedením informací o klientech pana Moudrého. Sepsal s ním rámcovou smlouvu,
která pana Veselého k ničemu nezavazuje, ale upravuje obecně
vzájemné vztahy klienta s poradcem, v které je zakotven závazek
mlčenlivosti poradce. Dále mu
předložil licenci od ČNB, v jejímž
rámci by byl pan Moudrý potrestán částkou 1 mil. Kč za únik informací a sepsal s panem Veselým
souhlas dle Zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů s
poskytnutím a shromaždováním
informací o jeho osobě pro účely
jednání s bankami.

V rámci poradenského rozhovoru,
který plynul v příjemném duchu,
si Ing. Moudrý zjistil všechny důležité informace, které bude v
rámci žádosti o úvěr požadovat
každá banka. A sice příjmy, vzdělání, povolání, zaměstnavatele,
typ pracovní smlouvy a veškeré
současné závazky klienta (spotřebitelské a jiné úvěry včetně kontokorentů, ručitelských závazků a
kreditních karet). Ptal se, u které
banky mají manželé Veselí účet a
jakou hotovost je možno použít
pro výstavbu. Dále na objem financí určených k financování domu a maximální měsíční splátku,
kterou jsou schopni manželé Veselí vynakládat pravidelně na
splácení úvěrů a všech ostatních
nákladů souvisejících s financováním výstavby RD (majetkové,
životní pojištění).
Manželé Veselí to už mají spočítáno, je to 15 000 měsíčně. Pan
Moudrý jim řekl, že hranice je rozumná, zatížení by nemělo činit v
žádném případě více jak 50% příjmů rodiny. V případě manželů Veselých je to při jejich měsíčních
čistých příjmech 38 000 Kč „stravitelných“ 39% (15000 Kč /
38000 Kč)
Ptal se také na stavení spoření,
které má pan Veselý a jeho rodina.
Pozorný čtenář ví, že existují dvě u
„Lišky“(ČMSS) - otec a dcera. A
protože má paní Veselá vlastní
hlavu, tak ona má spoření u „Rajfky“.
V rámci další diskuse se pan
Moudrý ptal na pozemek ve vlastnictví obce, na kterém se bude
stavět včetně veškerých dokumentů, které s pozemkem souvisí
(souhlas stavebního úřadu s

užíváním sítí, geometrický plán s
umístěním, číslováním a velikostí
jednotlivých parcel a dále situační
plán se zakreslením všech sítí
(elektřina, plyn, voda, kanalizace). Dále na návrh kupní smlouvy
s obcí a snímek pozemkové mapy,
na kterém je patrno napojení nové
komunikace na komunikace ve
vlastnictví obce (státu). Dále se
zajímal o cenu spodní stavby (základy) včetně přípojek.
Pan Veselý sdělil panu Moudrému, že se ještě nerozhodl definitivně pro pozemek, protože má
nabídky od dvou obcí- od Sluníčkova a Kvítečkova a že by i rád
slyšel názor od pana Moudrého,
který pozemek si má koupit.
Společně s panem Veselým spočítali další náklady související s
výstavbou a které bude muset pan
Veselý zaplatit do kolaudace (přístupová cesta na pozemek, garáže,
vstupní brána, plot, kuchyňskou
linku, krbová kamna, nový nábytek a všechny poplatky související
s úvěrem (odhad, geometrický
plán pro vložení rozestavěné stavby, poplatek za zpracování úvěru,
dohlídky, atd.).
V rámci diskuse se pan Moudrý
dověděl, že na splácení úvěrů bude také sloužit byt maminky pana
Veselého, který bude pronajímán
za cenu 5000Kč měsíčně po výstavbě RD a příjmy z nájmu budou pomáhat splácet úvěr na dům.
Pozorný čtenář ví, že vztahy snachy s tchyní jsou v této rodině výjimečně dobré, což umožňuje počítat v koncepci bydlení s přestěhováním maminky pana Veselého
do nového RD. Protože v celkovém finančním řešení je počítáno s pronájmem bytu, tak pan

Moudrý zjistí, zda je cena nájmu
reálná do příští schůzky konzultacemi s realitními kancelářemi v
PV.
Poté se v rámci zajištění úvěru ptal
pan Moudrý pana Veselého, zda
budou chtít řešit v rámci úvěru zajištění příjmových rizik. V rámci
příjmů se manželé dohodli, že by
chtěli zajistit celou hodnotu úvěru
rizikovým životním pojištěním
nesplacené části úvěru, které klesá
současně s výší dluhu a to v poměru jejich příjmů. Dále také trvalou
invaliditu včetně pojištění dětí a
nemoc zejména u manžela, který
nosí do rodiny nejvyšší příjmy,
kdy v případě jeho nemoci nastane v rodině značný propad příjmů.
Pan Moudrý jim sdělil, že se tato
situace dá řešit pojištěním nemoci
pana Veselého, a že v praxi se měsíční platba všech pojištění vleze
do daňových úspor v rámci odpočtu úroků z úvěru od základu daně.
A dále, že většina bank nabízí ban-

kopojištění v rámci úvěru, které je
většinou levnější než pojištění
sjednávané samostatně mimo
úvěr.
Na konci schůzky pan Moudrý
navrhl panu Veselému, že mu pošle mailem seznam dokumentů,
které bude potřebovat vidět (kopie
výplatních pásek, smlouvu
o kontokorentu,dokumenty k oběma pozemkům,výpisy ze stavebních spoření, stávající pojistky).
Dále, že posoudí celkovou finanční situaci včetně výběru pozemku a předloží jim návrh řešení
včetně zařazení stávajících smluv
o stavebním spoření a možnosti
využití půjčky od Státního fondu
rozvoje bydlení (manželé Veselí
splňují podmínky vzhledem k
věku).
Všechny články naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na email: prostejov@sophia.cz
Jiří Kučera

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Oslava Gottových narozenin bude v Prostějově Obrazem
Obrovský megakoncert Karla
Gotta se nezadržitelně blíží.
Neskutečným svátkem pro
všechny nesčetné příznivce nesmrtelného zpěváka se zdá být
plánovaný koncert v prostějovské Víceúčelové sportovní
hale-ZS. Přestože zbývají do
monstrakce ještě téměř dva
dlouhé měsíce, tak zájem o informace a také vstupenky přesahuje všechna očekávání.
„Karel Gott je zkrátka pojem.
Neustále mi vyzvání telefon s
otázkami týkajícími se výhradně
květnového koncertu. Nevím jak
to budu řešit tak týden před koncertem, připadám si chvílemi jako rocková hvězda,“ s úsměvem
popisuje zvolna se probouzející
šílenství, provázející organizaci
megakoncertu Tomáš Grepl, majitel spolupořádající agentury
MAMUT AGENCY. Jelikož se
jedná opravdu o „mamutí“ akci

nadregionálního významu, je potřeba pořádná publicita. Organizátoři se tudíž rozhodli oslovit
nejčetnější tištěné periodikum
Prostějovska - PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, aby se stal
jedním z hlavních mediálních
partnerů chystaného megakoncertu. My jsme samozřejmě na
lákavou nabídku kývli a tak se
můžete postupně dozvídat novinky ze zákulisí. V minulém čísle jste si mohli přečíst rozhovor s
jedním ze tří hostů koncertu Monikou Absolonovou. V příštím
vydání bude interwiev s další sličnou zpěvačkou Leonou Machálkovou a v plánu máme sa-

Že Karel Gott slaví sedmdesát? To nemůže být
pravda!
V uplynulém měsíci navštívil umělec
sousední Olomouc a vypadal jako vždy
velmi mladistvě.
Foto: Jiří Vojzola

SOUTĚŽTE O LÍSTEK NA KÁJU
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
jako jeden z hlavních mediálních
partnerů květnového koncertu
Karla Gotta a jeho hostů pro vás ve
spolupráci se spolupořádající
agenturou MAMUT AGENCY
připravil soutěž o vstupenky. Již
půltucet z Vás se může těšit díky
PV Večerníku na vystoupení svého idola, ale v osudí je ještě dalších
8 vstupenek. Otázka z minulého
týdne, čím se nezapomenutelný
zpěvák vyučil vám opět nečinila

nejmenší potíže a z více než tří! stovek správných odpovědí - elektrikář, přesněji elektromontér se
usmálo štěstí na paní PLUHÁČKOVOU z Prostějova.
Výherkyni gratulujeme a pro vstupenku se může zastavit v redakci
PV Večerníku od pondělí 6. dubna
v pracovní dny od 8:00 do 15:00
hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 7: Ve
které zemi je Karel Gott snad ještě populárnější než v bývalém

Československu?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do pátku 10. dubna
15:00 hodin na číslo 582 333 433
nebo posílejte na email: inzerce@vecernikpv.cz. Jméno vylosovaného výherce bude zveřejněno v
příštím vydání PV Večerníku, ve
kterém se také můžete těšit na exkluzivní rozhovor s dalším hostem
koncertu Leonou Machálkovou.
-zv-

mozřejmě i slovo hlavní hvězdy
Karla Gotta. Díky Prostějovskému Večerníku můžete také získat
volňásky na květnový koncert, o
které se soutěží každý týden a již
šest z vás je také získalo. Komu z
vás se nechce zkusit štěstí nebo
nevěří v náhodu, tak může využít
předprodejních míst, která jsou
na Prostějovsku následující: Cestovní kancelář ČEDOK na Netušilově ulici, prodejna hudebnin
v Kramářské ulici, prodejna hokejové výstroje Roman Vysloužil přímo ve Víceúčelové hale
nebo konická prodejna Elektro
Brilant. Distribuci také zajišťuje
prodejní síť Ticket Art.cz. -zv-

Líbáš jako Bůh – soutěž o atraktivní ceny pokračuje!
Trika s logem filmu, soundtracky, boxerky, luxusní rtěnky od Avonu – to jsou ceny,
které můžete tentokrát vyhrát, tentokrát v dárkových
balíčcích!
Před několika dny proběhla v
našich novinách velká soutěž o
ceny k nové české komedii Marie Poledňákové Líbáš jako
Bůh. Jelikož jste projevili soutěživého ducha a také velký
zájem, připravili jsme pro vás
pokračování. Komedii bude
hrát kino Metro 70 od pondělí
13. 4. do středy 15. 4. v obvyklých časech – nezapomeňte si
vstupenky zakoupit včas v předprodeji!
A jak jsme v minulém čísle slibovali, tentokrát máme pro vás
jen jednu otázku, zato ale velmi
zapeklitou.
Soutěžní otázka zní:

Doplňte státní poznávací značku (poslední čtyři čísla) černého Land Roveru, se kterým sleduje Bohunka (Eva Holubová)
dvojici Magálová – Kaiser,
když vycházejí společně z vily?
Napovíme vám, že auto se ve
filmu objeví zhruba mezi 85 –
95 minutou a SPZ začíná „8A5
xx xx„.
Své odpovědi posílejte buď
SMSkou ve tvaru ODPOVEDmezeraJMÉNO, PŘÍJMENÍ A
VAŠE ADRESA na číslo 737 22
77 06 – (napr. 1122 PETR NOVAK, NOVAKOVA 1, NOVAKOVICE, 111 11, nebo mailem
na soutez@falcon.cz a to nejpozději do čtvrtka 16. 4. 2009 do
12 hodin. Seznam výherců zveřejníme v pondělí 20. dubna, ceny jim zašle přímo distributor
doporučenou poštou nejpozději
do konce dubna.
-pv-

Hlaste se do soutěže O nejoriginálnější maturitní tablo
Město Prostějov vyhlašuje v
pořadí již třetí ročník soutěže
O nejoriginálnější maturitní
tablo, do které se mohou zapojit všechny střední školy se sídlem v Prostějově.
„Přestože soutěž je relativně
mladá, zdá se, že mezi maturanty si za dobu svého trvání získala jistý zájem. Na informačním
středisku se už někteří maturanti
dotazovali, zda se mohou hlásit
do soutěže i letos. Musím říct, že
ocenit ta nejnápaditější maturitní
tabla není vůbec jednoduché.
Abychom docílili co možná nejvyšší objektivity hodnocení, při-

dělí každý člen hodnotící komise soutěžním tablům určitý počet bodů, takže vítěz nakonec
vzejde z nejvyššího bodového
zisku,„ vysvětlil místostarosta
Pavel Drmola s tím, že zájemci
se mohou přihlásit e-mailem na
informační službě městského
úřadu informace@prostejov.eu .
„Tři nejlépe hodnocení účastníci
dostanou peněžní poukázky v
hodnotě 1500, 1000 a 500 korun,„ připomněla místostarostka
Alena Rašková.

- do soutěže se může přihlásit
pouze škola, resp. maturitní třída
školy se sídlem v Prostějově
- e-mailová adresa pro přihlášky:
informace@prostejov.eu
- termín pro přihlášení: do 4. 5.
2009
- pro platné přihlášení je třeba
uvést: název školy, třída, umístění tabla (náměstí, ulice, číslo domu, popř. název obchodu - výlohy), kontaktní osoba (e-mail, telefon)

- PŘIHLÁŠKA MŮŽE BÝT
PODÁNA, I KDYŽ TABLO
JEŠTĚ NENÍ V TĚCHTO
DNECH VYSTAVENO!!!! (odborná komise bude tabla hodnotit 5. – 7. května 2009)
Zástupce tříd s vítěznými
tably budou kontaktováni a
své ceny si převezmou v kanceláři starosty v týdnu od 11.
do 15. května 2009.
-red-

Podmínky soutěže O nejoriginálnější maturitní tablo:

V loňském roce předávali místostarostové Pavel Drmola s Alenou Raškovou
ceny za nejoriginálnější tablo maturantkám ze Střední průmyslové školy
oděvní na Vápenici. Komu to bude letos?

A bude na skluzavku!Vyhlášená jarní burza dětského oblečení a obuvi pro děti do 6 let proběhla v prostějovském
MC Cipísek v uplynulém týdnu už po jedenácté. Rodiče i prarodiče přinesli do MC k prodeji oblečení a obuv po svých ratolestech.„Přibližně třetina zboží se prodala, zbytek byl prodávajícím vrácen. Výtěžek z burzy použije MC jako příspěvek na koupi nové dětské skluzavky, matračky pro miminka a výtvarných potřeb pro děti v MC,“ uvedla Markéta
Skládalová, pracovnice MC. Další Cipískova burza oblečení se bude konat v září letošního roku.
-zv-

Malí čtenáři prožili velkou Noc s Andersenem
Noc plnou pohádkových dobrodružství
s příběhy
známých i oblíbených postaviček, noc okořeněnou nádechem tajemství a mystiky prožili malí čtenáři v knihovně. To
je Noc s Andersenem a knihou.
Tato zajímavá akce, jejímž
cílem je podpořit zájem dětí o
knihy a o četbu, vznikla jako
hold jednomu z největších pohádkářů – dánskému spisovateli Hansi Christianu Andersenovi.
Kdo by neznal jeho nesmrtelné
příběhy Císařovy nové šaty,
Princezna na hrášku, Křesadlo,
Malá mořská víla, Pasáček vepřů, Cínový vojáček a desítky
dalších pohádek a vyprávění.
Den jeho narození – 2. duben –
byl vyhlášen Mezinárodním
dnem dětské knihy a již devátý
rok při této příležitosti tisíce dětí v mnoha zemích Evropy nocují v knihovně, aby odkryly tajemství nočního života knih a
pohádkových postaviček.
„Dětské oddělení prostějovské
knihovny připravilo Noc s Andersenem již po čtvrté. Společné nocování v knihovně prožili letos žáci 1. třídy Základní
školy Jana Železného. Z Andersenových pohádek jsme si pro
čtení vybrali tu O ošklivém
káčátku,„ vysvětlila knihovnice
Jarmila Šmucrová. Program zahájily soutěže, pohádkový kvíz,
malování a různé hry v oddělení dětské knihovny. Poté čekal

na děti pohádkový juke-box v
podání divadla POINT.
„Děti si nejprve opět vybraly
příběh O ošklivém káčátku.
Usadily se přímo mezi herci a
dokonale se vžily do improvizovaného příběhu. Skvělá bezprostřední atmosféra je přímo
vtáhla do víru pohádkového vyprávění, zapojovaly se spontánně do děje, napovídaly hercům, zkoušely si kostýmy. U
druhé pohádky O perníkové
chaloupce dokonce vybraly
herce do jednotlivých rolí. Byl
to úžasný zážitek i pro nás dospělé,„ nešetřil chválou ředitel

Městské knihovny v Prostějově
Aleš Procházka. Z divadla POINT se malí čtenáři vrátili do
knihovny, která se změnila jako
mávnutím kouzelného proutku
v noclehárnu, a honem honem
pěkně hubky dupky do spacáků.
A pak na ně čekal vrcholný
zážitek – čtení před spaním při
bledém světýlku z baterky. Ta
putovala spolu s knížkou od
jednoho k druhému a každý přečetl kousíček. A když těm malým zvídavým človíčkům
spánek zavřel oči, všechny pohádkové postavičky vstoupily
do jejich snů.
-jp-

Malí čtenáři si zahráli divadlo s POINTEM.

Berousek, to nejsou jen medvědi
Cirkusová manéž v Prostějově nabízí ojedinělá vystoupení a zážitky
Téměř stovka zvířat ze všech
koutů světa, mezinárodní artistický tým s nevšedními a
zcela netradičními mistrnými
kousky, při nichž se tají dech.
To je Národní cirkus ORIGINÁL BEROUSEK.
Až do neděle 12. dubna mohou
Prostějované vychutnávat exotiku jedinečného cirkusového
umění a prohlédnout si rozsáhlý
ZOO park. Pod taktovkou majitele cirkusu Jiřího Berouska se
řadí cirkus mezi evropské špičky, nabízí ve svém víc než dva
a půl hodiny trvajícím programu zábavu, napětí a prvotřídní
výkony. Smích a zábavu spojenou s mistrnými gymnastickými kousky přinášejí dva výteční klauni DUO MAXI - Jonatan a Luky Luk se pyšní tituly
vicemistrů Evropy ve sportovní
gymnastice. V akrobatických
číslech vystupují skvělí mezinárodní umělci z Itálie, Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Polska a
samozřejmě výkvět české artistické školy. Představují se ve
výjimečných číslech při žonglování trochu jinak - s tenisovými raketami nebo basketbalovými míči, ve vzdušném baletu s holuby, vzdušných šálách
kombinovaných s hrazdou či v
akrobacii na vertikálním laně,
při nichž tuhne v žilách krev.
„Naší hlavní doménou je však
drezerské umění. Sem patří především volný výcvik plnokrevných arabských hřebců, vysoká
škola španělská s koňmi vybraných plemen Lipicánů, Kladrubáků nebo španělských koní.

Navíc africká show se zebrami,
slony, velbloudy, nebo poníky,„
vyjmenoval Jiří Berousek aktéry ojedinělých čísel.
Trumfovým esem cirkusu je
však unikátní medvědí revue.
Rodinná tradice výcviku hnědých medvědů sahá za hranici
100 let. Dosud mohou návštěvníci vidět při vystoupení
medvědici Rocky, která byla
medvědí hvězdou filmu Šest
medvědů s Cibulkou. O tom, že
Berouskovi jsou v drezúře a
chovu medvědů úspěšní, svědčí
pravidelné přírůstky do medvědí rodiny. Vloni to byly holčičí
dvojčata, letos už zakusily světla manéže půlroční čiperní hošíci Johny a Maxík. Miláčci dětského publika se představují na
samotném závěru vystoupení

jako třešnička na velkém cirkusovém dortu.
K návštěvě láká i zoopark s
téměř stovkou zvířat. Kromě
ušlechtilých koní, medvědů,
slonů a zeber patří k chloubě
Berousků i početná rodinka velbloudů, lam, o zábavu se ve
zvěřinci starají opice.
„Rod Berousků má v cirkusovém umění tradici už víc než
400 let a nyní přechází na 7 generaci. Stále je naším krédem
vysoká profesionalita, kterou
chceme nabídnou divákům a
návštěvníkům ty nejlepší zážitky,„ tvrdí Jiří Berousek a jeho
slova potvrzují statisíce spokojených návštěvníků.
Začátky představení : ve všední dny v 17,30 hodin, v sobotu
v 15 a v neděli v 11 hodin. -jp-

Medvědí kluci Johny a Max jsou chloubou Jiřího Berouska.
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REGION
I ořezávátka se dají sbírat
Sběratelské vášni každý z nás aspoň jednou v životě podlehl. Někdo na dobu kratší, někomu naopak jeho hobby vydrželo celý život. Předmětem zájmu se stávají
drobnosti typu pivních tácků,
známek, anebo velké předměty,
mezi něž můžeme zařadit sběr automobilů. Koho by ovšem napadlo sbírat něco tak obyčejného a
prostého jako jsou ořezávátka? V
Plumlově podlehla ořezávátkové
vášni Hana Bášová, která nechala Prostějovský Večerník nahlédnout do své neobyčejné sbírky a
poskytla krátké interview.
Co vás přivedlo ke sběru ořezávátek?
„Jsme sběratelská rodina. Ostatní
sbírali ubrousky, čokolády, známky. Mě napadalo sbírat ořezávátka. Sbírám je už od svých 13 let.“
Jak bohatá je vaše sbírka?
„Před několika dny jsem obohatila sbírku o pár nových kousků, celkově mám 1779 kusů ořezávátek.“
To je úctyhodná sbírka …
„Sbírám pro radost. Moje sbírka je
skromná ve srovnání s největší
sběratelkou ve střední Evropě,
kterou je Petra Václavíková z Brna. Ta má okolo 6500 ořezávátek.“
Kde se dají ořezávátka do sbírky nalézt?
„Hledám samozřejmě v papírnictvích, květinářstvích a na benzinových pumpách. Nejkurióznějším
místem, kde jsem našla ořezávátko, je půda. Před několika lety mi
při úklidu padlo do ruky šídlo a
stalo se nejstarším exponátem mé
sbírky, pochází totiž z dvacátých
let minulého století.“
Z jakých materiálů se vyrábí
ořezávátka a jaké jsou náměty?
„Častá jsou ořezávátka plastová,
keramická, dřevěná, sádrová, gumová. Z netradičních materiálů

mám ve sbírce papírová, skleněná
a z peří. Mezi mé nejoblíbenější
však patří série kovových ořezávátek. Náměty jsou různé - zvířata, modely aut, filmové postavičky, kuchyňské spotřebiče aj.
Vlastním dokonce ořezávátko ve
tvaru záchodu.“
Máte ve sbírce nějaký speciální
kousek?
„Pár opravdu vzácných kusů
opravdu mám. Třeba největší ořezávátko ve tvaru soustruhu pochází z padesátých let a je funkční. Ve
sbírce mám také ořezávátka z
USA a z Holandska.“
Jak tuto vášeň snáší rodina?
„Moje rodina mě podporuje a sbírku také obdivuje. Dokonce jsem
od rodiny dostala na loňské Vánoce sadu ořezávátek z Holandska.“
Je vaše sbírka k vidění?
„V roce 2002 jsem měla výstavu
na zámku v Plumlově, kde jsem
navázala další kontakty a sbírku
obohatila. Další výstavu zatím neplánuji.“
Zmínila jste kontakty, jste členem nějakého sběratelského
klubu?
„Jsem členem Klubu sběratelů kuriozit. Jedenkrát za rok se scházíme na republikovém setkání, kde
si vyměňujeme kontakty a hodnotíme přírůstky do sbírky.“
Máte nějaké tajné nesplněné
sběratelské přání?
„U kovových ořezávátek je série
hudebních nástrojů. Jediný nástroj, který mi chybí do celé série,
je harfa. Tu bych ráda získala.“
Věnujete se jiným koníčkům?
„Ano, ráda hraji divadlo, pořádám
akce pro děti se Spolkem Plumlovských nadšenců. Jsem členkou
spolků Historie a Mylord v Čechách pod Kosířem.“
Díky za rozhovor a přeji hodně
sběratelských úspěchů, Tomáš
Polák.

Rekonstrukce mostu zkomplikuje dopravu na Konicku Přijďte spočítat kůzlátka. My už ale víme, kolik jich je! Protivanovskou školu ohřívá sluníčko
V. Procházka: „VELKOU ČÁST UZAVÍRKY CHCEME V PRÁZDNINY!“ „Po 15 letech jsem znovu na začátku,“ říká J. Zelenská
Už na podzim loňského roku
jsme avizovali připravovanou rekonstrukci mostu přes Romži
mezi Čunínem a Stražiskem.
Nyní se čeká na žádost o vydání
stavebního povolení. Podle záměru Odboru dopravy MěÚ v
Konici by měla podstatná část
prací proběhnout během letních
prázdnin.
Jak potvrdil vedoucí odboru dopravy Ing. Vítězslav Procházka,
předběžně plánovaný termín se zahájením během dubna se posunul,
nicméně to nic nemění na faktu, že
s rekonstrukcí mostu, která si vyžádá dlouhodobou uzavírku silnice,
se počítá. „Je vydáno územní rozhodnutí, čekáme na žádost o vydání
stavebního povolení na tuto rekonstrukci,“ upřesňuje fázi realizace šéf
dopravy.
O co jde? Rekonstrukce se týká
mostu přes Romži mezi Čunínem a
Stražiskem nedaleko železničního

přejezdu. Fakticky ale dojde ke stržení celé stavby a na stejném místě
bude vystavěn most nový, splňující
taktéž potřebné parametry co se
týče šířky po vozovky po něm vedené. Kdo zná tento úsek, ví, že
kvůli zúžení je zde dopravními
značkami nařízena ze strany od
Stražiska přednost vozidlům v protisměru. „Nově zde budou vedeny
standardně dva jízdní pruhy bez
omezení přednosti,“ upřesňuje konečnou podobu rekonstrukce V.
Procházka. Kromě samotného
mostu budou tím pádem rozšířeny i
navazující úseky v celém oblouku
silničního náspu.
Z toho samozřejmě vyplývá, že
stavba si vynutí úplnou uzavírku
silnice III/37349 v úseku mezi Čunínem a Stražiskem. „Potřebná
doba uzavírky a harmonogram postupu prací, z něhož bude patrné,
zda bude silnice úplně uzavřena po
celou dobu, se bude konkretizovat

až po vydání stavebního povolení.
Náš odhad je uzavření přibližně na
tři měsíce. Z toho velkou část
chceme směrovat do letních prázdnin,“ přibližuje období, kdy se bude
zapotřebí obrnit pevnými nervy a
hlavně počítat s potřebnou časovou
rezervou pro absolvování nevyhnutelné objížďky. „Pro pěší a cyklisty
bude paralelně s rekonstruovaným
úsekem zbudována provizorní
lávka, po které bude možné se tomuto místu vyhnout. Pro auta bez
výhrady však bude nutná objížďka.
Rozsah prací ani jinou možnost nepřipouští,“ dodává.
Podle V. Procházky není záměr situovat podstatnou část prací do letních prázdnin samoúčelný. K
tomuto rozhodnutí vedly hlavně
očekávané komplikace s veřejnou
dopravou, tedy s dopravní obslužností linkovými autobusy mezi Konicí a Stražiskem. „Na toto období Tento pohled už bude brzy historií. Romži v tomto místě překlene
bude muset být zpracován samo- most nový, který také vyřeší problematické zúžení v tomto místě.

Tak všechno vypadá zatím na papíře.V druhé polovině roku to bude už možné porovnat se skutečností.

statný jízdní řád pro novou linku
Konice – Křemenec – Čunín – Konice. Časová náročnost objížďky by
stávající spoje výrazně časově prodloužila. Během letních prázdnin
odpadnou alespoň školáci dojíždějící do Konice,“ zdůvodňuje rozhodnutí úřadu. Zároveň i přislíbil,
že o skutečném termínu uzavírky
spolu s bližšími informacemi o objízdných trasách a podobně nám v
dostatečném předstihu sdělí.
Nicméně na další novou objížďku
na Konicku bude možné narazit už
v nejbližších dnech. Během dubna
by se totiž znovu měla rozjet postupná
rekonstrukce
silnice
III/36618 Konice – Horní Štěpánov, která by letos měla dojít až do
části místní části Štěpánova Nové
Sady. „Tuto rekonstrukci částečně
komplikuje fakt, že souběžně probíhá uzavírka silnice z Nových
Sadů na Úsobrno. Aby bylo možné
trasovat potřebné objížďky, je nutno

rozdělit úsek od Skřípova až do Nových Sadů na tři samostatné etapy,“
upřesňuje V. Procházka. Tou první
bude ‚obchvat‘ Skřípova mezi
dvěmi křižovatkami, z nichž se dá
do Skřípova odbočit. Tudy bude
také vedena objízdná trasa, s největší pravděpodobností však jen pro
osobní auta a autobusy. Další etapou bude úsek mezi křižovatkami
do Skřípova a Brodku u Konice,
poslední pak spojí křižovatky na
Brodek a už v Nových Sadech na
Úsobrno.
Na dopravní komplikace bylo
možné během loňska narazit přímo
v Konici. Lze něco podobného očekávat i letos? Na tuto otázku Vítězslav
Procházka
odpovídá
přiblížením záměru rekonstrukce
silnici Na Příhonech, která by se
měla týkat i všech infrastruktur. Zároveň ale dodává, že stavební povolení na tuto akci bude vydáno
přibližně za rok.
–MiH-

Výběhy kozí farmy Rozinka v
Čelechovicích jsou prázdné.
Na první pohled by se mohlo
zdát, že je něco v nepořádku.
Ovšem další kroky do dvora
vás vyvedou z omylu. Každé
jaro začátkem dubna tady
můžou návštěvníci počítat kůzlátka, tuto možnost budou mít
i letos. „Nevěřili jsme, že přijde
jaro tak rychle, když bylo takovou dobu pořád zima. Pro jistotu jsme o týden posunuli i
termín počítání,“ prozradila
Večerníku ‚kozí máma‘ Jarmila Zelenská.
Třeba to nebude zase takový únik
informací, když už předem prozradíme, kolik se nových kůzlat
na Rozince vlastně letos narodilo.
Zároveň ale přiznáváme, že jsme
se na to paní Zelenské rovnou zeptali, neboť spočítat neposedné
stádo v ohradě byl úkol jednoznačně nadlidský. Prostě nepostojí a nepostojí… „Letos mám
23 kůzlátek, z toho 15 kozlíků.
Všechna jsou od 10 koz. Dvě
nám neporodily,“ odpovídá chovatelka Jarmila Zelenská. Počet
kůzlat podle ní odpovídá 2-3 na
jednu kozu, což je podle ní
běžné. Ovšemže v minulosti se
zde ‚podařila‘ i čtyřčata a ne
přímo zde, ovšem po připuštění
se zdejším plemenným kozlem
se narodila i paterčata. „Těžko
říct proč, ale letos byly porody o
něco obtížnější, v jednom případě jsme museli přivolat i veterináře. Kůzlátka jsou ale všechny
v pořádku a zdravá,“ neskrývá
své uspokojení.
Během 10 minut po narození,
pokud je všechno jak má být,
jsou už kůzlátka na nohou. Pak
jim trvá dalších 42 dní, než se
osamostatní. Po zápisu do plemenné knihy, centrálního registru, jemuž hospodářská
zvířata podléhají, dostane jakoby
rodný list s vypsaným rodokmenem až do čtvrté generace

předků. Pro plemenný chov, jaký
mají na Rozince, je nutno dodržovat plemennou čistotu. To
předpokládá připouštění s uznaným plemeníkem, u koz je nutná
kontrola užitkovosti, kdy během
tří let se musí osmkrát ročně
dělat rozbor mléka. To samozřejmě zní velmi vznosně a dodržování všech pravidel je
prvořadou podmínkou, nicméně
pokud odhlédneme od chladné
řeči daných norem, pak se naskýtá trochu jiná a rovnou řekněme kouzelnější tvář postavená
na vztahu chovatele a zvířat.
„Otcovství většiny kůzlat letos
patří našemu plemeníkovi Božskému Kájovi. Druhému našemu
plemeníkovi říkáme Oskar Všetička. Má takový naivní, důvěřivý pohled. Mireček, kterého
jsme tady měli, je už ve velkochovu, ale každý rok naložíme
jeho oblíbenou kozu Rózy a jedeme ho navštívit. Takže kůzlata
od něj máme pořád. Ostatní jsme
připouštěli u úspěšných šampiónů aukčních trhů střední Moravy,“ představuje Jarmila
Zelenská kozí potomstvo.
A jak je to vlastně se jmény? Dostanou všechna kůzlata jména?
„Nepojmenováváme kůzlata,
která nejsou určena pro další
chov. Jména kozlíků jsou pak nějakou odvozeninou jmen plemeníků, aby byla jasná jejich
rodová linie a vyloučila se tak
příbuzenská plemenitba,“ vysvětluje chovatelka.
Ovšem za ta léta, co se chovu věnuje, bylo potřeba zachraňovat i
situaci, kdy museli doslova vypiplat tři kůzlata bez matky. Což
se nakonec podařilo. Vždy je to
nová zkušenost, i když samozřejmě v ten daný okamžik si
člověk říká, že by se bez ní obešel. Paní Zelenská však přiznává,
že čím víc právě takových zkušeností sbírá a čím víc prostřednictvím dostupných informací

Výhodná ‚strategická‘ poloha
obcí na dosah Prostějova láká
jak nové stavebníky, tak zájemce o koupi starších nemovitostí.
Vyhledávanou destinací je také
Ohrozim. Jak říká starosta Lukeš, rasantnější nárůst obyvatel
by nebyl problém zvládnout.
„Byli jsme informováni, že
jsme dostali na dotace z Operačního programu Životní prostředí, osa 6 – zlepšování přírody a
krajiny. Díky tomu můžeme získat prostředky na výsadbu zeleně v lokalitě nových rodinných
domků, kde jsou už dokončeny
veškeré sítě, silnice i chodníky a
zbývá jen výsadba zeleně,“ informoval Večerník starosta Michal Lukeš.
V obci je však zájem i o novou
výstavbu, V kurzu jsou i starší
rodinné domky. Jak ovšem sta-

rosta Lukeš poznamenává, i
přes velký zájem nedisponuje
obec žádnými vhodnými pozemky, které by bylo možné zasíťovat. Nicméně tímto směrem
chtějí zastupitelé prosadit i změnu územního plánu, aby byl
umožněn další rozvoj obce. Získání stavebních parcel je však
věcí dohody mezi majitelem a
zájemce, do které nemůže obec
zasahovat. „Zatím jsme registrovali aktivitu developerů, o něčem konkrétním se však zatím
mluvit nedá. My bychom se
rozrůstání Ohrozimi nijak nebránili. Vzhledem k tomu, že
jsou u nás k dispozici všechny
inženýrské sítě, není problém
rasantnější nárůst obyvatel
zvládnout,“ uvedl pro naše
zpravodajství starosta Ohrozimi
Michal Lukeš.
–MiH-

Schválně, spočítáte je? Asi stěží. Příležitost budete mít ale tuto sobotu, kdy od 14 hodin bude ve výbězích kozí farmy Rozinka v Čelechovicích tradiční počítání kůzlátek.
proniká do odborné stránky
chovu koz, tím je práce těžší v
tom smyslu, že už zdaleka to
není jenom koníček, jak původně začínala. „Nabalují se
stále nové informace a na druhou
stranu se chov stává tím zajímavější. To mě nakonec dovedlo ke
zjištění, že po patnácti letech, co
se tomu věnuji, jsem zase na začátku. Ale rozhodně to stojí za to.
Začíná to být úplně o něčem
jiném, když se naučíte zvířeti rozumět a znát ho,“ přiznává.
Co ji ale naopak mrzí, to je naše
legislativa nedovolující kromě
samotného mléka prodej jiných
produktů. „Jiná produkce, než

syrové mléko, se prodávat
nesmí. Přitom samozřejmě
umíme vyrobit sýr, tvaroh, kefír.
Ale to můžeme jenom pro
vlastní potřebu, i když vzorky
mléka podléhají přísné kontrole.
To, co se dá koupit za drahé peníze v obchodech jako specialita
dovezená třeba z Francie, dokáží
samozřejmě vyrobit i naši farmáři. Pokud by byla ta možnost
pro lidi najít si svého farmáře v
okolí, který by mohl něco podobného nabídnout, určitě by jí
využívali. To ale nesmíme,“ poznamenává Jarmila Zelenská z
kozí farmy Rozinka v Čelechovicích.
–MiH-

Nekonečné čekání na dotace od
státu nebo kraje zdravě naštvalo
vedení obce Seloutky. Nutně potřebují opravit místní komunikace, zatím však každá akce vázla
na tom, zda budou v dohledné
době rozkopávat obec kvůli
hloubkové kanalizaci. Protože
rozhodnutí se rok od roku odkládá, sáhli nakonec do vlastního
rozpočtu.
„Na opravu komunikace vedoucí ke hřišti máme zpracovaný
projekt už nějaký ten pátek. Na
finanční rozpočet ve výši 8 milionů korun jsme žádali o dotaci z
různých dotačních titulů, bohužel jsme nebyli úspěšní. Cesta ke
hřišti je velice špatná a museli
jsme vyřešit, co dál podniknout,„ vysvětlil starosta Josef
Soldán. Nakonec padlo rozhodnutí vyspravit za nastřádané pe-

níze v obecní pokladně stávající
dešťovou kanalizaci včetně jednotlivých přípojek k domům v
tomto úseku tak, aby mohla být
v budoucnu použitelná pro kanalizaci hloubkovou. Potom bude následovat rekonstrukce vozovky a současně výstavba
chodníku a zeleného pásu.
Ještě do pololetí budou probíhat
přípravy na rekonstrukci, celá
akce bude zahájena zřejmě v polovině srpna. Na hřišti budou
probíhat koncem června ještě
oslavy 85 let trvání dobrovolného hasičského spolku v Seloutkách se slavnostním křtem nového hasičského praporu.
„Pak už se zaměříme na samotnou rekonstrukci. Předpokládáme, že bude dokončena ještě
před příchodem zimy,„ doplnil
starosta.
-jp-

PROTIVANOV - V loňském
roce oslavila protivanovská
devítiletka svoje čtvrtstoletí.
Sice na takovou stavbu to není
‚žádný věk‘, ovšem i ta se musí přizpůsobovat současným
potřebám a především energetickým nárokům.
V loňském roce přistály na střeše protivanovské školy solární
panely. „Zhruba od listopadu se
rozjely zkušebně. Používáme je
na ohřev teplé vody. Od začátku
roku ale moc sluníčka nebylo,“
řekl Večerníku ředitel školy Josef Sedláček. Pořízení se blížilo
tři čtvrtě milionu korun, přesně
732 186 Kč. Pětaosmdesát procent pokryly zdroje EU, další 5
procent přišlo ze Státního fondu
životního prostředí a zbylých 10
procent připadlo na Městys Protivanov. Ohřev vody solárními
panely během školního roku
ušetří spoustu nákladů na energii. Na nějaké konkrétnější vyhodnocení je však zařízení v
provozu poměrně krátkou dobu.
To by mělo také ukázat, zda přibudou ke stávajícím dvou desítkám panelů případně další.
„Ohřátou vodu využívá především školní kuchyně, která kromě samotným žákům vaří také
mateřským školám tady v Protivanově a v Nivě, zároveň se také
od nás dovážejí obědy občanům

Solární panely na střeše protivanovské školy jsou nepřehlédnutelné. Jejich využití pomáhá snižovat energetické náklady provozu budovy.
do Repech, Bousína, Nivy a Otinovsi. Samozřejmě také přímo v
Protivanově,“ dodává ředitel
školy.
Jak ale Josef Sedláček říká,
energetická náročnost provozu
budovy nutně vede k úvahám k
rekonstrukci celého objektu. To
by se mělo týkat především zateplení budovy. „Jenom v lednu
jsem za plyn, kterým školu vytápíme, zaplatili 132 tisíc, což je
opravdu vysoká částka. Je potřeba provést kompletní zateplení.
Jak se ale zatím ukazuje, potřebné prostředky se dají snáz se-

hnat, pokud jde zároveň také o
změnu systému vytápění. To se
ovšem nás netýká, protože ve
školních budovách topíme plynem už od roku 1995,“ podotýká ředitel školy Josef Sedláček.
S touto rekonstrukcí budou samozřejmě spojeny i další potřebné opravy. Nebude to ale
první takto rozsáhlý zásah. V roce 2003 dostal objekt novou
sedlovou střechu, proběhla výměna oken, oprava sociálek a
zdejší kuchyně byla upravena a
vybavena podle norem EU.
–MiH-

Velikonoční výstavy neomylně

ohlašují příchod svátků

Děti vozil Křenůvkami i traktor Bydlení v Ohrozimi lidi láká V Seloutkách už na dotace
spoléhat nechtějí
Již několik let pořádá ČČK Křenůvky Dětský karneval, který se
letos konal 28. března od druhé
hodiny odpolední v místním Kulturním domě. Na parketu se sešlo
spousta pohádkových bytostí nejen z okolních vesnic, ale i z měst.
Děti různými úkoly provázel pan
král s neposlušnou princezničkou, kterou čarodějnice zaklela
do divoženky. Úvodem děti představily své masky na parketu formou vláčku a poté následovala
spousta veselých soutěží jako například překážková dráha, dokončování říkanek, sbírání medu
z kytiček a pro starší žonglování,
vílí a obří tanec, hra na zvířátka a
přehršel dalších. Po společných

Bude jich 2000? Hana Bášová za třináct let nasbírala 1779 ořezávátek. Kompletní je až na harfu soubor hudebních nástrojů.
Foto:Tomáš Polák
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hrách na děti čekaly stoly se samostatnými úkoly, které si mohly
projít dle libosti a zájmu. Malovaly, seřazovaly obrázky, skládaly krabičky dle velikosti nebo se
proplétaly slalomem mezi kuželkami. Odměnou za dobře provedenou disciplínu mohly děti získat spoustu sladkých dobrot. V
průběhu dne plného masek, soutěží a radovánek vystoupila také
děvčata z tanečního kroužku
Dance mania. Jako zlatý hřeb odpoledne přišel poník, ze kterého
byly nejvíce unesené malé princezničky, a pro statečné rytíře si
pro změnu přijel traktor. Největší
odvážlivci se nezalekli burácejícího motoru, hrdě nasedli vedle

Pořadatelé Dětského karnevalu děkují následujícím partnerům:
Hanácké železárny a pérovny, Skanska, Starorežná Prostějov, ČDSTrading, Kooperativa, Potraviny u Jelínků, OÚ Myslejovice, Hostinec U Ambrozů, a podnikatelům z Křenůvek: Sogel, Pospíšil, Konšel,
Žídková, Sekaninová, Nejedlý a SDH Křenůvky a také všem zúčastněným.

řidiče a vydali se na spanilou
okružní jízdu obcí. „Díky pěknému počasí a dobré náladě jsme
strávili příjemné odpoledne plné
zábavy a her a doufáme, že se set-

káme i v příštím roce a že tato tradice zůstane zachována. Hlavní
dík za zdárný průběh patří nejen
pořadatelům, kteří se do této akce
věnované dětem vrhli přímo po

hlavě, ale také sponzorům, bez
kterých by nebyla tombola zdaleka tak bohatá,“ děkovala závěrem za podporu hlavní organizátorka Šárka Gašpárková. -jn,zv-

Na povel to měl král. Nespočet dětí převlečených za nejrůznější pohádkové bytosti se v Křenůvkách bavil
celé odpoledne
foto: Lenka Nejedlá

S ohledem na blížící se velikonoční svátky uspořádali
na statku v Mořicích první
dubnovou sobotu Velikonoční výstavu. Výrobky lidových řemeslníků ale také
žáků místní mateřské školy
s velikonoční tématikou jako jsou perníky, beránci,
pomlázky, proutěné výrobky a další dekorační předměty doplňoval velký výběr
jarních květin. Rychlené cibuloviny, petrklíče, pomněnky a jiné jarní kvítky
v květináčích ozdobí neje-

denu mořickou domácnost.
„Jezdíme sem každý rok, protože v Mořicích bývá první
jarní výstava v okolí. Nikdy
neodejdu s prázdnou. Letos
jsem si vybrala pro sebe i pro
maminku právě rychlené květy,„ svěřila se paní Zdena z
Vyškovska.
Na výstavě však měly hlavní
slovo kraslice vyrobené a malované různými technikami.
Právě vejce odpradávna jako
symbol plodnosti, života a vzkříšení k velikonočním svátkům
neodmyslitelně patří. Vznik

zdobení vajíček je spjatý s lidovou tradicí a doprovází ho řada
obřadů a pověr. Souvislost Velikonoc a vajíček lze najít také
ve zvýšené konzumaci, protože
v období půstu se vejce jíst nesměla.
Zboží s vůní jara a Velikonoc
nabízeli i v jiných místech prostějovského regionu. V Pivíně,
Nezamyslicích i v Kostelci na
Hané se tvořivé práce ujaly děti v mateřské i v základní škole.
Vlastnoručně malované vajíčko i upletená pomlázka nejvíce
potěší.
-jp-

MĚSTO PROSTĚJOV
Tajemník Městského úřadu v Prostějově
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

ANALYTIK/ANALYTIČKA
IMPLEMENTACE A PROCESŮ SW
Najdete
nás na:

www.
vecernikpv.cz

na Odboru informačních technologií
Městského úřadu v Prostějově
Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Městský úřad - Úřední deska - Volná pracovní
místa nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162, 129
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 20. dubna 2009 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte názvem výběrového řízení

Kultura & zábava

6. dubna 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
Úterý 7. dubna: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
Středa 8. dubna: 18:00 - 20:00 hod.
VELIKONOČNÍ DISCO NA LEDĚ! Vstupné 35 Kč
Čtvrtek 9. dubna: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
14:30 - 16:30 hod.
Pátek 10. dubna: 14:30 - 16:30 hod.
Vstupné
Dospělí 35 Kč/2 hod
Děti do 15 let 30 Kč/2 hod
Doprovod 10 Kč/vstup
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov pořádá
Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki Toroni - 12.6 - 21.6.2009
Ubytování: apartmány a studia, strava: česká polopenze.
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE
CHORVATSKO - Biograd na Moru
24.6. - 2.7.2009
Informace: J. Zatloukal 582 332 297,
e-mail: jzatloukal@sportcentrum
ddm.cz
Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 let HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: po dobu celých letních
prázdnin, vždy týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích.
Info: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,
e-mail: tzajickova@sportcentrum
ddm.cz
LETNÍ TÁBOR DOLNÍ MORAVA:
18. - 23.8.2009. Cena zahrnuje 7 dní a
6 nocí, stravu 5x denně, dopravu,
ubytování, účast na historické akci.
Přihlášky a informace: Mgr. Zdenka
Ševčíková 775 910 275, 582 344 125,
Sportcentrum DDM, Vápenice 9,
Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium: Přípravný kurz k přijímacím zkou-

škám do primy víceletého gymnázia
určený žákům 5. tříd ZŠ. Termín
17.4., začátek vždy 14.30 hod. Na
kurz není třeba se předem přihlašovat.
Kurz je bezplatný. Bližší informace
na www.cmg.prostejov.cz
Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku v srpnu
2009. Více info pí. Zapletalová 776
054 299, 582 366 212.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86,
Prostějov – areál staré nemocnice
LAZARIÁNSKÝ SERVIS. Zabezpečujeme pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
pevná a pojízdná WC křesla, pevná a
pojízdná chodítka, sedačka do vany,
francouzské hole. Kontakt pí. Zapletalová 776 054 299, 582 366 212.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v
PV, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106, tel.: 588
000 167.
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově,
Kostelecká 17, zve své členy i nečleny 10.4.2009 na zájezd do Lysic –
Jaro na zámku, Tylex Letovice, Černá
hora – exkurze v pivovaru. Dále
máme ještě několik volných míst na
týdenní pobyt u moře Chorvatsko
– Podgora (Makarská riviéra) 31.7. –
9.8.2009. Tel.: 588 000 167.
Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově zve na výstavu fotografií o.
Antína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého – Austrálie a Nový
Zéland, ve školní kapli Cyrilometodějského gymnázia na Komenského
17. Veřejnosti bude výstava přístupna

KUPÓN č. 14
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

až do konce března vždy v odpoledních hodinách.
WELLNESS STUDIO EFFECT,
Plumlovská 62.
Nabízíme moderní a vysoce účinná
zařízení na bázi podtlakové terapie,
odbourání nadváhy, spalování tukové
tkáně, odstranění celulitidy, suchou
saunu s vibrujícím lůžkem, nejmodernější masážní křeslo s diagnostikou blokády, relaxace, příjemné posezení, odborně školená obsluha. Tel.
775 276 710. Po-Pá 9 - 20 hod. So dle
objednání. JARNÍ SLEVY.
www.wellnesseffect.cz
Muzeum Prostějovska, nám. T.G.M.
č. 2 v Prostějově - MICHAELKA –
obrázky Michaely Nehodové. Výstava potrvá do 10. května 2009.
Výbor základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Prostějov organizuje 14.5.2009
zájezd na prohlídku zámku v Častolovicích a návštěvu muzea krajek
ve Vamberku. Přihlášky i od nečlenů
organizace přijímá každé úterý od
9.00 do 11.00 hod. na Kostelecké č.
17, č. dveří 109. Bližší Inko na tel.:
582 393 109 (605 302 181).
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, vás zve na „SETKÁNÍ“ - hudebně výtvarné setkání s
regionálními umělci spolu s vernisáží
prací agentury MaDaMi. Účinkují:
„Reminiscence“ Miroslava SROSTLÍKA, „ To je problém“ z Kostelce na
Hané a hudební trio – Pacholík, Kamzík, Srostlík. Večer spirituálů a veršů
Aloise Volkmana uvádí: Miroslav
Švancara. Recitují: studenti vysokých škol Olomouce a Brna - sobota
25.dubna 2009 v 18.00 hodin v Husově sboru Církve československé
husitské, Demelova 1, Prostějov (za
Priorem).
Přednáška (povídání) o tradiční čínské a tibetské medicíně nazvané NAŠE ZDRAVÍ V NAŠICH RUKOU
22. dubna 2009 v 16.00 hod. v DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní
4, PV. Přednášející p. Ilona Chromcová.

KONCERT – MOST MEZI
KULTURAMI MICHIYO KEIKO – japonská sopranistka Místo konání: kostel Husův sbor československé církve husitské, Demelova ul. (za
Priorem) Prostějov. Středa 22. dubna
2009. Předprodej v IC. Začátek koncertu v 17.00 hod.
Galerie U hradeb, Školní 34, PV – Petr Sládek „Příběhy buráků“ vernisáž 7. dubna v 18.00 hod. Výstava potrvá do 8. května 2009.
Společenský dům EDEN
- Prostějov - Vrahovice
(bývalý dům služeb)
Neděle 19.4. opět "Zadáno pro starší a
pokročilé"
Sobota 25.4. "Oldies párty"
Neděle 26.4. "Tvůrčí neděle" můžete
si vyzkoušet: "Korálkování", "Drátkování šperků" "Háčkování". Objednávejte si na www.freedance.cz nebo
závazně telefonicky na čísle 608 421
853. Výrobky, které si vyrobíte si budete moci odnést s sebou.
18. dubna 2009 v 15.00 hodin –
I. DÁMSKÁ JÍZDA v roce 2009 –
tentokrát netradičně ve foyer kina
METRO 70.
V hodinovém pořadu vás Eva Suchánková a Ivan Čech seznámí se čtyřmi zajímavými dámami a jejich tvorbou. Účinkují: Pavlína Žerníčková
/zpěv/ + Ivo Přikryl /hudební doprovod/. Vstupné 20 Kč. Díla autorek je
možné na místě zakoupit.
Velikonoční koulení - Petanque v
Krumsíně! Mildovo velikonoční
koulení 2, se koná v neděli 12. dubna
v Petanque aréně Krumsín. Začátek
akce ve 13:30 hodin. Hrají dvojice každá třemi koulemi. Kdo nemá, pořadatelé zapůjčí. Startovné 50 Kč. Hraje se za každého počasí, bohaté občerstvení zajištěno.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov
zve na Výroční členskou schůzi neslyšících dne 22.4. 2009
v
15.30hod., která se uskuteční v prostorách SNN.

Sportcentrum – DDM, Vápenice 9,
Prostějov pořádá SPORTOVNÍ
LÉTO s prázdninovou hrou na kytaru NESMĚŘ Českomoravská
vrchovina - sportovně zaměřený
tábor pro děti od 8 do 15 roků. Možnost využít „prázdninovou školičku
hry na kytaru“ (není podmínkou), celotáborová hra, soutěže, táborák, hry
v lese, koupání, legrace a noví kamarádi 19. – 24. července 2009. Záloha 1
000 Kč – zaplatit do konce dubna
2009!!! Kontakt: Mgr. Marta Pavlíková, tel: 582 345 503, 605 239 789,
email: marta.pavlikova@email.cz
Křesťanské maňáskové divadlo "Za
jeden provaz" srdečně zve malé i
velké na velikonoční divadlo "Lež
má krátké nohy" 8.4.2009 v 16 30
hod. (středa) - budova Církve bratrské, Šárka 10a (za školkou), Prostějov. Vstupné dobrovolné.
HRAD SOVINEC - 11. 12. a 13.
dubna 2009 -Vrbový proutek. Netradiční velikonoční prohlídky s programem. Prohlídková trasa v délce cca
65 minut vede zákoutími hradu okolo
šesti stanovišť, kde na návštěvníky
čekají scénky s velikonoční tématikou. Hrad otevřen 9.15 – 17.30 hod.
Odchody na prohlídky s průvodcem
ve skupinách 10 – 50 návštěvníků.
Vstupenky možno rezervovat na tel.
725 577 726. Hrad Sovinec leží mezi
Šternberkem a Rýmařovem 3 km nad
obcí Paseka. Informace tel. 725 577
726, sovinec.purkrabi@volny.cz,
www.sovinec.cz
Laski s.r.o., Smržice 263 zve na DEN
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY dne
21.5.2009. Zahájení akce 9.00 hod.
HANÁCKÝ Auto-moto-veterán
klub v AČR Prostějov pořádá v sobotu 11. dubna 2009 BURZU historických vozidel a náhradních dílů v
Prostějově – Držovicích (parkoviště
Tesco) od 8.00 hod. Tel.: 602 824 254.
MC Cipísek
Kurz pro nastávající a čerstvé maminky s miminky - Něžná náruč rodičů úterý 14.4. a 28.4. 12.30 - 15.30 hod., na
kurz je potřeba přihlásit se předem.

Správná odpověď z č. 12: Na snímku je dům na nám. TGM nad Dési. Vylosovaným výhercem je
Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 14. dubna 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 20. dubna 2009. Cenu do soutěže, poukázku na večeři či oběd pro dvě osoby v hodnotě 300
Kč věnuje Motorest Oáza, Mostkovice, Plumlovská přehrada (u pláže 2).

Učíme se mluvit - beseda s logopedem. MC sídl. Dvobody v úterý 7.4.
od 10 hodin,MC Dvořákova ve čtvrtek 9.4. od 10 hodin
Připravujeme: Čarodějnický víceboj
- dopoledne pro malé i větší čaroděje
- čarodějnické úbory vítány
středa 29.4. od 9.30 na zahradě MC
Dvořákova (MC sídl. Svobody je v
tento den uzavřeno).
Semtamník – pro členy OO SONS
Prostějov
Pondělí 6. dubna - od 14.30 hod. cvičíme TAJČI
Středa 8. dubna – od 14.00 hod. přednáška „Emoční svoboda - předpoklad
pevného zdraví.“ Volné navázání na
předchozí téma z minulé přednášky
„Detoxikace těla – základ zdraví“.
Přednáší paní Lenka Gambolisová.
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris
Keramika: Strašáci do zahrady- pondělí 6. dubna 2009 od 16:00 do 18:00
hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov. Výroba strašáků a
jiných dekorací z keramiky.
Velikonoce na Hloučele spojené s celostátní akcí Hledání jara pátek 10.
dubna 2009 od 14:00 do 16:00 hod.
sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka“.
Fit klub Linie, Újezd 3,
tel.: 608 881 704
- BABY KAVÁRNA VE FITKU otevřena denně 9.00 – 12.00 a 15.00 –
22.00 hod. ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ
DĚTÍ denně od 15.00 – 20.00 hod.
(pro cvičící maminky je hlídání zdarma). NOVÉ HODINY spinning stř +
pá 15.00 hod., so 9.00 hod., kalanetika so 9.00 hod., fit box pá + ne 17.30
hod., pilates ne 17.30 hod. BŘIŠNÍ
TANCEpro maminky s dětmi – každý
čtv. 17.30 hod.
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Kino Metro 70
Pondělí 6. dubna:
14.00 Pohádka o Honzíkovi
a Mařence
17.30 Dokaž to !
Americký hudební/taneční film
20.00 Zrádce
Americký thriller
Úterý 7. dubna:
17.30 Dokaž to !
20.00 Zrádce
Středa 8. dubna:
17.30 Dokaž to !
20.00 Zrádce
Čtvrtek 9. dubna:
17.30 Marley a já
Americká rodinná komedie
20.00 Strážci - Watchmen
Britsko/americké akční sci-fi
Pátek 10. dubna:
17.30 Marley a já
20.00 Strážci - Watchmen
Sobota 11. dubna:
17.30 Marley a já
20.00 Strážci - Watchmen
Neděle 12. dubna:
17.30 Marley a já
20.00 Strážci – Watchmen
Kinokavárna
Kinokavárna

DUHA

Sobota 11. dubna:
17.30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka
20.00 Česká RAPublika
První film o českém rapu
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pátek 10. dubna:
21.00 3 DIMENSIONS d´n´b party
Sobota 11. dubna:
19.00 ROCK IN APOLLO

Pondělí 6. dubna:
9.00 „O HANÁCKYHO KOHÓTA“
Krajské kolo soutěže dětí
19.00 Nácvik - národopisný soubor
Mánes
Od pondělí 6. - 27. dubna:
Grafika HOLLARU I.
Vernisáž výstavy 6.4.2009
v 17:00 hodin.
Úterý 7. dubna:
9.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak, Pohled
10.15 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Středa 8. dubna:
9.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
10.15 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Pátek 10. dubna:
13.00 nám.T.G.Masaryka "HONĚNÍ
JIDÁŠE"
Pravidelná obchůzka chlapců
z národopisných souborů
Klásek a Kláseček z Kralic
na Hané
15.00 nám.T.G.Masaryka "HONĚNÍ
JIDÁŠE"
16.00 Nácvik - Taneční skupina RUT
20.00 Taneční večer – k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi
z Olomouce
Sobota 11. dubna:
9.00 Veřejná soutěž plastikových
modelářů
Neděle 12. dubna:
18.00 Taneční kurzy – pořádá TS
Dany Hubené

Brooklyn
Brooklyn

Kino
Konice
Kino
Konice

Čtvrtek 9. dubna:
19.00 ELECTRONIC
THURSDAY
Pátek 10. dubna:
21.00 HIP HOP BOMBS SHOW
Sobota 11. dubna:
21.00 PHONOLINE NIGHT B
-day night

Středa 8. dubna:
18.00 Příběh o Zoufálkovi

Simetrix
Simetrix

Městské
divadlodivadlo
Městské

Pátek 10. dubna:
DJ Martin Čapka
Sobota 11. dubna:
DJ Iceman

Pondělí 6. dubna:
19.00 KOMORNÍ KONCERT
Koncert k životnímu jubileu
Jaromíra Graffeho st.

Spolek Plumlovských nadšenců pořádá 11. ročník SLET ČARODĚJNIC dne 30. dubna 2009. Začátek akce od 17.00 hod. Akce se uskuteční za
každého počasí! Více informací na:
www.plumlov.info
MUTATION . UNDERGROUND
SESSION vol. 7 – dne 25. dubna od
20.00 hod. Klub Apollo 13, Prostějov
(DRACO HYPNALIS, MUTHA
SHAPE, ENIGMATIC FAITH,
MACERACE, INSOMNIA, THE
FČIL REVIVAL.

Dnes pozvánky také na str. 6

Apollo
Apollo
13

13

Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Kino
Němčice
Pátek 10. dubna:
18.00 Lovecká sezóna 2
Film USA

Berani - 21.3.-20.4. Máte dost sil na to, abyste se porvali se současnými problémy, které vás svírají. Nespoléhejte se na cizí pomoc, ta
nepřijde. Pokud ale potřebujete jenom poradit, zajděte za rodiči.
Býci - 21.4.-21.5. Stále se snažíte přijít bezpracně k penězům, ale
skutečnost je úplně jiná. Postupně poznáváte, že jedinou příjmovou
jistotou je pracovní proces. Vaše šťastné hvězdy jsou stále v nedohlednu.
Blíženci - 22.5.-21.6. Slunečné počasí vám hraje do noty, obživli jste
na všech frontách. Najednou se vám i začnou zapalovat lýtka. Nic
proti tomu, pokud už ovšem nejste zadaní. To by mělo zlé následky.
Raci - 22.6.-22.7. Také pro vás znamená jaro obrovský zdroj energie. Jenom si dávejte pozor, ať v důsledku přemíry snahy nezhoršíte
situaci ve vašem bezprostředním okolí. Jinak se ale těšte na pohodu.
Lvi - 23.7.-23.8. Zřejmě jste něco pokazili a tak je celkem možné, že
v nadcházejících dnech se stanete terčem kritiky nadřízených. Naštěstí nepůjde o nic dlouhodobého, takže brzy dokážete vše napravit.
Panny - 24.8.-23.9. Hodně lidí si na vás bude chtít zgustnout, neboť
jste jim v posledních dnech pořádně šlápli na kuří oko. Musíte ale
vytrvat ve svých názorech a postojích, neboť jen tak sjednáte nápravu.
Váhy - 24.9.-23.10. Dávejte si pozor na lidi, kteří se budou chtít vetřít do přízně. Půjde o cílený čin jak vás zesměšnit a ponížit. Jestli
chcete mít jistotu, že se vám nic nestane, s nikým se nestýkejte.
Štíři - 24.10.-22.11. Chtěli byste vyžehlit hádku, ke které došlo mezi vámi a kamarádem minulý týden. Určitě děláte dobře, ale dá vám
to zabrat. Ten dotyčný totiž nebude chtít o míru ani slyšet!
Střelci - 23.11.-21.12. Vypněte baterie a odpočiňte si. V minulém
období jste to hodně přeháněli s nasazením a pracovním tempem.
Nemůžete všechno strhnout na sebe, ať i vaši kolegové máknou!
Kozorohové - 22.12.-20.1. V poslední době si dáváte samé smělé
cíle, ale vychází vám z toho jen malé procento. Chtělo by to nějaký
geniální nápad, který se ovšem ve vaší hlavě jen těžko může urodit.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Jaro s vámi dělá divy! Je jen otázkou, zda vám
partner bude stačit se silami. Pokud mu ale bude stačit jako vždycky jen nějaký ten žvanec, s vášnivými touhami se obraťte jinam.
Ryby - 20.2.-20.3. Se svojí současnou situací jste nadmíru spokojeni. Nechybí vám láska, peníze ani jídlo. Mohli byste ale zapracovat
na fyzické kondici, která je jediným vaším negativem. Začněte běhat!

07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (11)
07:55- Přátelé IV (17)
08:25- M*A*S*H (26)
08:55- Odpadlík IV (5)
09:55- Právo a pořádek IV (22)
10:55- To je vražda, napsala V
(19)
11:55- Drzá Jordan VI (1)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (12)
13:25- Will & Grace VIII (12)
13:55- Čarodějky II (16)
14:50- Médium IV (13)
15:45- Konec jednoho léta
Německý film
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (18)
20:00- Ošklivka Katka (71)
Neopouštějte mě, Katko!
21:20- Nic než pravda
22:25- Božská mrcha II (1)
23:25- Žralok I (14)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu (11)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona III (10)
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05.00 - Po stopách izraelských králů
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.20 - Den D (1/13)
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Dětská encyklopedie
světa II
12.45 - Z rodu Lucemburků
05:59
13.05 - ETV 2 (1/6)
Snídaně
13.15 - That´s me (1/6)
s Novou
13.30 - Král Babar
08:35 Zorro: Meč a růže (35)
Pohádka
09:30 K2
14.45 - Fokus ČT24
11:40 Beze stopy (19)
15.05 - Vesmírná inventura
12:35 Komisař Rex (4)
16.00 - Dobrodružství
13:35 Ženatý se závazky (28)
vědy a techniky
14:10 Kobra 11 IX (7)
16.30 - AC Sparta Praha
15:10 Hvězdná brána VII (5)
- FC Slovan Liberec
16:05 Las Vegas: Kasino II (14)
19.20 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.30 - Musicblok
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
20.00 - Barack Obama,
17:35 Zákon a pořádek:
cesta do Bílého domu
Zločinné úmysly VI (9) 20.50 - Neznámí hrdinové
18:30 Ulice (1271, 1272)
- Pohnuté osudy
19:30 Televizní noviny
21.20 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
21.50 - Krásy evropského
Počasí
pobřeží: Galicie
20:00 Kobra 11 XIII (6)
22.00 - V odborné péči (27/43)
21:05 Víkend
22.30 - Události, komentáře
21:45 Dr. House III (13)
23.10 - Q
22:40 Já jsem ty a ty jsi já
23.40 - Film point
Kanadská komedie
00.40 - Pozdrav z bodu nula
00:20 4400 (5)
Americký film
01:05 DO-RE-MI
02.15 - Knižní svět
01:50 Novashopping
02.45 - Vráceno v restituci (5/8)
03.00 - Máte slovo
02:15 Konec vysílání
03.45 - POKR
04.10 - Československý filmový
týdeník (723/2379)
04.25 - Po stopách amazonských
06:1504.50 - Tibet v Nepálu:
Teleshopping
Muzikanti
06:35- Dexterova laboratoř I (11)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(11,12/56)
09.00 - Sňatky z rozumu (3/5)
10.35 - Moje rodina III (1/13)
11.05 - Objevování planety
Oceán (7/13)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla (30/35)
14.40 - Soudkyně Amy V
(17/23)
15.25 - Simpsonovi XIX
(10/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace na knižní
ceny 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Saturnin
Český film
21.45 - Na cestě po Sabu
22.20 - Reportéři ČT
23.00 - Tajné akce StB (14/40)
23.15 - Kmotr III (2/2)
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance
00.45 - Politické spektrum
01.10 - Dotek anděla (30/35)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

15.45 - Metropolitní muzeum
umění (2/4)
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
Přímý přenos
finálového utkání
19.30 - Medúza
20.00 - Ta naše povaha česká
20.25 – Manchester United
– FC Porto
23.35 - Hudební studio M
00.05 - Krajina
00.15 - Příběh ztraceného
velkorybníka
00.30 - Aleje
00.45 - Kostel sv. Bartoloměje
v Kolíně
00.55 - Počesku
01.05 - Nedej se
01.20 - Šumné Ústí nad Labem
01.45 - Vždy zbývá tajemství
02.05 - Barack Obama,
cesta do Bílého domu
02.55 - Náš venkov
03.15 - Znamení a rituály
03.25 - Světci a svědci
03.40 - Sváteční slovo
03.45 - Cesty víry
04.05 - Křesťanský magazín
04.20 - Exit 316 objetí
04.35 - Křesťanské umění

Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Áčko
Zvěrokruh II (1)
Novashopping

Støeda

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (37)
09:30 Ochránce
Americký film
11:10 Beze stopy (21)
12:10 Komisař Rex (6)
13:05 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (30)
14:10 Kobra 11 IX (9)
15:10 Hvězdná brána VII (7)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(16)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (11)
18:30 Ulice (1275, 1276)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Comeback
20:40 Beze stopy VII (13)
21:30 Odložené případy VI
(5)
22:20 Na vlastní oči
23:10 Nekalé úmysly
00:55 Novashopping
01:15 112

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
06:1510.35 - Venca
Teleshopping
Televizní film
06:35- Dexterova laboratoř I
11.30 - Chléb a sůl
07:00- Oggy a škodíci
12.00 - Zprávy
07:10- Oggy a škodíci
12.30 - Sama doma
07:25- Will & Grace VIII (12)
13.30 - Co mám dělat, když...?
07:55- Přátelé IV (18)
13.45 - Dotek anděla (32/35)
08:25- M*A*S*H (27)
14.35 - Soudkyně Amy V
08:55- Odpadlík IV
(19/23)
09:55- Právo a pořádek V (1)
15.20 - Chcete je?
10:55- To je vražda, napsala V
15.25 - Game Page
11:55- Drzá Jordan VI (2)
15.50 - Byla jednou jedna
12:55- Sabrina
planeta (14/26)
mladá čarodějnice III
16.15 - Tak to vidím já (4/7)
13:25- Will & Grace VIII (13)
16.30 - Kouzelná školka
13:55- Čarodějky II (17)
17.00 - AZ-kvíz
14:50- Médium IV (14)
17.30 - Pod pokličkou
15:45- Hra světel
17.55 - Předpověď počasí
Německý film
18.00 - Události v regionech
17:40- Regionální zpravodajství 18.25 - Černé ovce
17:40- Minuty regionu
18.40 - Nominace na
18:00- 5 proti 5
knižní ceny 2009
18:55- Zprávy TV Prima
18.45 - Večerníček
Sport TV Prima
18.55 - Šťastných deset
Počasí
a Šance milion
19:35- Přátelé IV (19)
19.00 - Události
20:00- Velmi křehké vztahy III
19.40 - Branky, body, vteřiny
21:20- Nahá jsi krásná
19.55 - Předpověď počasí
22:15- Sběratelé kostí I (18)
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
23:15- Kauzy z Bostonu I (14)
00:05- Vraždy v Kitzbühelu (12) 21.00 - Po stopách hvězd
21.30 - Na stopě
01:00- Volejte Věštce
02:40- Ve jménu zákona III (11) 21.55 - Losování Sportky
a Šance
03:30- Svět 2009
22.00 - Hotel Babylon II (6/8)
04:00- Autosalon
22.55 - Losování Šťastných
04:40- Receptář prima nápadů
deset a Šance milion
23.00 - Vrah jsi ty!
Detektivní příběh
05.00 - Objektiv
00.15 - Dotek anděla (32/35)
05.30 - Správy
01.00 - Hledání ztraceného
STV
času
05.59 - Dobré ráno
01.20 - Události v regionech
08.30 - Panorama
01.45 - Události v regionech
09.10 - Kultura.cz
Brno
09.35 - Mýty a fakta historie
02.10 - Události v regionech
10.30 - 168 hodin
Ostrava
11.00 - Dobrá rada nad zlato
02.35 - Poklady světa
02.50 - Vzhůru dolů! (3/7)
11.35 - AZ-kvíz
03.05 - Sabotáž
12.00 - Kluci v akci
03.35 - Tajné akce StB (14/40)
12.25 - Černé ovce
03.50 - Regiony ČT24
12.40 - Hřiště 7
04.15 - Kultura v regionech
14.50 - Vltava v obrazech
04.40 - Živé sny
15.15 - Svět zázraků: Ushuaia

01:50
02:35
03:05
04:05
05:00
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DO-RE-MI
Áčko
Zvěrokruh II (2)
Novashopping

Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Krásy evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
06:1508.30 - Kouzelná školka
Teleshopping
09.00 - Sedmero krkavců
06:35- Dexterova laboratoř I
Česká pohádka
10.20 - Vonička z domova
(13)
10.50 - Via dolorosa
07:00- Oggy a škodíci
11.05 - Lístky vytržené
07:10- Oggy a škodíci
z památníku
07:25- Will & Grace VIII (13)
11.50 - Kde peníze pomáhají
07:55- Přátelé IV (19)
12.00 - Zprávy
08:25- M*A*S*H (28)
12.30 - Sama doma
08:55- Odpadlík IV (7)
09:55- Právo a pořádek V (2) 13.30 - Diagnóza
10:55- To je vražda, napsala V 13.45 - Dotek anděla (33/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(21)
(20/23)
11:55- Drzá Jordan VI (3)
15.25 - Zašlapané projekty
12:55- Sabrina
15.45 - Šikulové
mladá čarodějnice III
13:25- Will & Grace VIII (14) 16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
13:55- Čarodějky II (18)
17.00 - AZ-kvíz
14:55- Médium IV (15)
17.25 - Stop
15:50- Hodina rozhodnutí
17.30 - Bydlení je hra
Německý film
17.55 - Předpověď počasí
17:40- Regionální
18.00 - Události v regionech
zpravodajství
18.25 - Černé ovce
17:40- Minuty regionu
18.40 - Nominace na
18:00- 5 proti 5
knižní ceny 2009
18:55- Zprávy TV Prima
18.45 - Večerníček
Sport TV Prima
18.55 - Šťastných deset
Počasí
a Šance milion
19:35- Přátelé IV (20)
19.00 - Události
20:00- Hádej, kdo jsem!
19.40 - Branky, body, vteřiny
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV 19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot
(9)
21.50 - Máte slovo
23:20- Nebezpečný muž
22.40 - POKR
01:15- Volejte Věštce
23.10 - Losování Šťastných
03:00- Ve jménu zákona III
deset a Šance milion
(12)
23.15 - Deadwood III (6/12)
03:45- TOP STAR magazín
00.05 - Na moll
04:40- Nikdo není dokonalý
00.50 - Dotek anděla (33/35)
01.35 - Hotel Babylon II (6/8)
02.30 - Pětka v Pomeranči
02.55 - Události v regionech
05.00 - Auto
03.20 - Události v regionech
Moto Styl
Brno
05.30 - Správy
03.45 - Události v regionech
STV
Ostrava
05.59 - Dobré ráno
04.10 - Regiony ČT24
08.30 - Panorama
04.35 - Nehasit! Hořím!
09.10 - Na plovárně
s Pavlem Olivou
09.35 - Exit 316 - Mise:
Oběti v objetí
05:59
09.50 - Metropolitní muzeum
Snídaně
s Novou
umění (2/4)
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia 08:35 Zorro: Meč a růže (38)
09:30 Pozor, hodný pes!
(17/26)
Americký film
11.15 - Šaty dělají člověka
11:15 Beze stopy (22)
11.35 - AZ-kvíz
12:10 Komisař Rex (7)
12.00 - Chalupa je hra
13:10 Lenssen & spol.
12.25 - Černé ovce
13:35 Ženatý se závazky (31)
12.40 - Reportéři ČT
14:10 Kobra 11 IX (10)
13.20 - Věříš si?
13.45 - Záhady Toma Wizarda 15:10 Hvězdná brána VII (8)
14.00 - Věda je zábava (21/26) 16:05 Las Vegas: Kasino II
(17)
14.25 - Chcete mě?
17:00 Odpolední Televizní
14.45 - Závod s bouří
noviny
15.45 - Deset století
Sportovní noviny
architektury
Odpolední Počasí
16.00 - Báječný svět k
17:35 Zákon a pořádek:
nepřežití (1/10)
Zločinné úmysly VI (12)
16.20 - Zoom
18:30 Ulice (1277, 1278)
16.40 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
16.50 - Buly
Počasí
Přímý přenos
20:00 Ordinace v růžové
finálového utkání
zahradě 2 (101)
19.30 - Pique-nique III (1/10) 21:20 Druhá šance (7)
20.00 - Rodinné křižovatky
22:15 Zákon a pořádek: Útvar
20.25 – FC Barcelona –
pro zvláštní oběti VII (13)
Bayern Mnichov
23:05 Okovy moci
23.35 - Dokumentární klub:
Americký thriller
Čtyři živly
00:55 Kriminálka Las Vegas
01.05 - Solino
V (18)
Německý film
01:40 Novashopping
03.05 - Divadlo žije!
02:00 Na vlastní oči
03.30 - Q
02:35 DO-RE-MI
03.55 - Terra musica
04:15 Zvěrokruh II (3)
04.40 - Nebojte se hlíny
05:00 Novashopping

01:45
02:30
04:10
05:00
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05.00 - PORT
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Vylodění - Den D (1/2)
10.35 - Po stopách hvězd
11.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (14/26)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
12.45 - Pětka v Pomeranči
13.15 - O rybáři a rybce
Ruská pohádka
14.10 - Kde peníze pomáhají
14.20 – Bludiště
14.50 - Tak to vidím já (4/7)
15.05 - Tykadlo
15.20 - Toulavá kamera
15.50 - Království divočiny:
Pelikáni bílí
16.20 - Prizma
16.40- Tisíc let české
myslivosti
17.10 - Můj život ve vzduchu
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Klíč
20.00 - Do samoty v tanci
21.00 - Historie.eu
21.55 - Zašlapané projekty
22.15 - Vráceno v restituci
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Berlín, Alexandrovo
náměstí (3/14)
00.10 - Olověná bublina (2/6)
00.40 - Čtyři živly
02.10 - Posedlost šermem
02.35 - Brno Open 2008
03.20 - Film point
04.20 - Zoom
04.35 - Deset století
architektury
04.50 - Chvilka hudby

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(1)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (14)
07:55- Přátelé IV (20)
08:25- M*A*S*H (29)
08:55- Odpadlík IV (8)
09:55- Právo a pořádek V (3)
10:55- To je vražda, napsala V
(22)
11:55- Drzá Jordan VI (4)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III
13:25- Will & Grace VIII (15)
13:55- Čarodějky II (19)
14:50- Médium IV (16)
15:45- Cena lásky -STNěmecký film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (21)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(64)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (14)
23:25- Sběratelé kostí I (19)
00:20- Vraždy v Kitzbühelu
(13)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona III
(13)
03:45- Miláčci
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05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (39)
09:30 Malý Indián ve městě
Francouzská komedie
11:15 Beze stopy (23)
12:10 Komisař Rex (8)
13:05 Lenssen & spol.
13:35 Ženatý se závazky (32)
14:10 Kobra 11 IX (11)
15:10 Hvězdná brána VII (9)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(18)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (13)
18:30 Ulice (1279, 1280)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Slunce, seno
a pár facek
Česká komedie
22:20 Presumpce viny
Americký film
00:25 Vosy útočí
Kanadský thriller

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Tři životy
Výpravný
pohádkový příběh
10.25 - Příště u Vás z
Výstaviště v Praze
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla (34/35)
14.30 - Haf! (58/62)
14.55 - Zpívánky
15.00 - Benjamin Kvítko
(1/26)
15.25 - Záhada hradu Černá
růže (6/13)
15.50 - Svět Elmo (47/56)
16.05 - Daleká cesta za
domovem (8/39)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Nominace na
knižní ceny 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
(14/21)
21.00 - 13. komnata
Alexandra Hemaly
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV (2/18)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Losování Euromiliony
22.55 - Hlavní podezřelý
Fr.-belgický film
00.55 - Dotek anděla (34/35)
01.45 - Všechnopárty
02.25 - Události v regionech
02.50 - Události v regionech
Brno
03.15 - Události v regionech
Ostrava
03.40 - Regiony ČT24
04.05 - Na cestě po Sabu
04.30 - Ajťáci (4/6)

Pátek
Novashopping
Tabu
DO-RE-MI
Zvěrokruh II (4)
Novashopping

05.00 - Báječný svět
k nepřežití (1/10)
05.20 - Šaty dělají
člověka
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
10.05 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
10.35 - Rodinné křižovatky
11.00 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.45 - Ta naše povaha česká
13.15 – Medúza
13.40 - Šikulové
14.00 - Byla jednou jedna
planeta (14/26)
14.30 - Sportovci světa:
Lillehammer 1994
15.25 - Evropa dnes
15.55 - Kus dřeva ze stromu
16.15 - Vítejte v Tate galerii
16.20 - Rodina a já
16.40 - Barokní noc na zámku
17.00 - Velkopáteční
bohoslužba
18.00 - City Folk - Split, 2007
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Magazín Ligy mistrů
19.30 - Haf! (58/62)
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Rota diriguje Rotu
22.20 - Tibet v Nepálu: Lidé
z Dolpa
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Ajťáci (4/6)
23.35 - TV BONSAI...
23.55 - Gorodok (5/20)
00.20 - Samizdat (15/15)
01.20 - Slunce
02.20 - Do samoty v tanci
03.15 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.45 - Krásný ztráty
04.10 - Rodina a já
04.30 - Barokní noc na zámku

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(2)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (15)
07:55- Přátelé IV (21)
08:25- M*A*S*H (30)
08:55- Odpadlík IV (9)
09:55- Právo a pořádek V (4)
10:55- To je vražda, napsala
VI (1)
11:55- Drzá Jordan VI (5)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III
13:25- Will & Grace VIII (16)
13:55- Čarodějky II (20)
14:50- Zoufalé manželky II
(1)
15:45- Druhá šance
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (22)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:20- Pán prstenů: Dvě věže
00:55- Smrtelné vydírání
02:40- Volejte Věštce
04:25- Ve jménu zákona III
(14)

01:55
02:15
03:05
04:35
05:20
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06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (16)
07:00- X-Men: Začátek I (11)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (17)
08:00- Přátelé IV (22)
08:30- možnost regionálního
zpravodajství
08:30- Autosalon
09:30- Wolffův revír IV
11:25- Closer II (6)
12:30- Columbo
14:25- Říjnové nebe
Americký film
16:40- Předehra k polibku
Americký film
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (23)
20:00- Pán prstenů:
Návrat krále
Dobrodružný film
00:05- Vražda v dámském
klubu
01:45- Volejte Věštce
03:25- Helicops II (7)
04:15- Helicops II (8)

Americká hororová
komedie
01:35 Novashopping
01:55 Volejte Novu
02:25 Babicovy dobroty
02:50 DO-RE-MI
04:30 Zvěrokruh II (5)
05:15 Novashopping
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte v
Tate galerii (4/15)
05.20 - Tisíc let české
myslivosti
05.50 - Joža Uprka
- barvy a písně
06.30 - Správy STV
06.55 - Písně domova
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Arachnománie
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání ztraceného
11.00 - Do samoty v tanci
06:25
Bolek a Lolek 12.00 - PORT
(1)
12.30 - Pětka v Pomeranči
06:35 Baby Looney
13.00 - Game Page
Tunes (1)
13.20 - Sabotáž
07:05 Pirátova rodinka (20) 13.50 - Dee Dee Bridgewater
07:30 Admirál Bublina
14.50 - Slunce
útočí (2)
15.50 - Kamera na cestách:
08:00 Odvrácená tvář hor
Kamerun (14)
09:00 Eso
na křižovatce Afriky
10:15 Coneheads
16.45 - Moře velryb
Americká komedie
17.35 - Krásy evropského
12:00 Volejte Novu
pobřeží: Galicie
12:30 Pěnička a Paraplíčko
17.45 - O češtině
Česká komedie
14:35 Záhada bermudského 18.00 - Divadlo žije!
trojúhelníku (1/3)
18.30 - Kultura.cz
16:25 Byl jednou jeden polda 18.55 - César Franck:
2: Major Maisner
Sedm slov Kristových
opět zasahuje!
20.00 - Zlatá šedesátá (14/26)
Česká komedie
21.00 - Zabitá
17:55 Babicovy dobroty
Český film
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
22.20 - Velikonoční vigilie
Sportovní noviny
01.20 - Abbey Road: Live
Počasí
(10/12)
20:00 Vratné lahve
02.10 - Sešli se...
Česká komedie
22:15 XXX: Nová dimenze 03.10 - ČT Live - Pavel Vrba
Americký akční film 04.00 - Grotesky
00:15 Scary Movie 2
04.30 - Ladí neladí

05.00 - Zkus
mít vkus
05.20 - Krásy
evropského pobřeží:
Útěk do Cádizu
05.30 - Události v regionech
05.55 - Evropa - výlet časem
06.10 - Šikulové
06.25 - Trojčátka (15/26)
06.50 - Sezamová angličtina
(11,12/52)
07.20 - Kromaňonec (15/21)
07.40 - Ovečka Shaun (4/40)
07.50 - Záhada hradu Černá
růže (6/13)
08.10 - Doma chutná nejlépe:
Šuncuki z Japonska
08.25 - Čtyři děti a jeden otec
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Princ Egyptský
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
Pelikáni bílí
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.10 - Partnerské vztahy
aneb Návod npřežití
14.40 - Doktor Martin (14/23)
15.30 - Northangerské
opatství
Britský film
17.05 - Šaty dělají člověka
17.15 - Experiment
17.45 - Plány a touhy (3/6)
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Gott a Bílá uvádějí
nej z Miss
21.25 - Truman Show
Amerického film
23.05 - Zprávy
23.10 - Branky, body, vteřiny
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance
23.20 - Zhubni!
Americký film
00.50 - Hotel Rwanda
Britský film
02.50 - 13. komnata
Alexandra Hemaly
03.15 - Pošta pro tebe
04.10 - Na moll

Sobota
Kanadsko-britský film
Novashopping
Volenka
DO-RE-MI
Zvěrokruh II (6)
Novashopping

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (17)
07:00- X-Men: Začátek I (12)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé IV (23)
08:00- Svět ve válce (11)
09:10- Svět 2009
09:40- Takový je byznys
Americká komedie
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Promiň, jsi ženatý
Americká komedie
15:55- Vraždy v Midsomeru
IX
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (24)
20:00- Vím, cos dělal v pátek
21:15- Láska přes internet
Americká komedie
23:40- Šarlatové písmeno
02:05- Volejte Věštce
03:50- Svět ve válce (11)
04:45- Sinan Toprak II (1)

01:25
01:45
03:15
04:40
05:35
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05.30 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní
ráno s Janem Valou
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk - Split, 2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Křížová cesta
Vladimíra Komárka
09.10 - Knižní svět
09.40 - Film 2009
10.05 - Chcete je?
10.10 - Exit 316
- Mise: Nejvyšší
princip
10.30 - Velikonoční
bohoslužba
11.40 - Mýty a fakta
06:15
historie: Svatí
Bolek a Lolek
(2, 3)
válečníci (1/2)
06:35 Pirátova rodinka (21)
12.35 - Papež Jan Pavel II.
07:05 Baby Looney Tunes (2) 14.00 – Nenávist
07:30 Dobrodružství Zacha 15.10 - POP ART
15.50 - Zasvěcení
a Annie
Americký animovaný 16.15 - Poklady světa
16.30 - Kalendář
příběh
16.50 - Buly
08:25 Moje druhá láska
Přímý přenos
Americký film
finálového utkání
10:20 McBride: Kdo z vás
19.35 - Kultura.cz
zabil Martyho?
20.00 - Neohrožení ohrožení
Americký film
20.55 - Sedm statečných
12:05 Dobrá voda (6)
21.55 - Na plovárně
13:25 Diagnóza smrti
s Františkem Líznou
Český kriminální film
22.20 – Žít
15:10 Po čem ženy touží
Japonský film
Americká komedie
00.45 - Till Brönner:
17:40 Tři veteráni
A Night In Berlin
Česká komedie
01.55 - Gott a Bílá uvádějí
19:30 Televizní noviny
nej z Miss
Sportovní noviny
03.10 - Čétéčko
Počasí
03.30 - Kamera
20:00 Za plotem
na cestách: Kamerun
Americká komedie
04.20 - Vzhůru dolů! (4/7)
21:40 Dvojí obvinění
04.40 - Sladké hrátky říše
Americký film
sběratelek
23:40 Pod hladinou

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - Počesku
05.30 - Zajímavosti z regionů
05.55 - Pejsvídek a Medvísek
06.25 - Garfield a přátelé II
(24/26)
06.50 - Trojčátka (15/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.40 - Kalendárium
09.55 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
10.55 - Stříbrná paruka (5/5)
11.45 - Kde peníze pomáhají
11.55 - Urbi et Orbi
12.40 - Rozdělení konta
Adventních koncertů
13.00 - Zprávy
13.05 - O hloupé havířce
Veselá pohádka
14.00 - Cesty víry
14.20 - Křesťanský magazín
14.35 - Sváteční slovo
faráře Pavla Klineckého
14.40 - Sňatky z rozumu (4/5)
16.15 - Vzhůru dolů! (4/7)
16.35 - Nehasit! Hořím!
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(28/39)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Zapomenuté světlo
Český film
21.45 - 168 hodin
22.15 - Zprávy
22.20 - Branky, body, vteřiny
22.25 - Losování Sportky
a Šance
22.30 - Dalziel a Pascoe XI
(2/5)
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Huff II (5/13)
01.15 - GRAMMYAWARDS
2009
02.45 - Uvolněte se, prosím
03.30 - Eurovizní soutěž
mladých
tanečníků 2005

Nedìle
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00:45
01:30

22:10
22:50

21:20

20:00

18:30
19:30

17:35

05:59
08:35
09:30
11:20
12:15
13:10
13:40
14:10
15:10
16:05
17:00

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (36)
Dokonalý pár
Beze stopy (20)
Komisař Rex (5)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (29)
Kobra 11 IX (8)
Hvězdná brána VII (6)
Las Vegas: Kasino II (15)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (10)
Ulice (1273, 1274)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (100)
Kriminálka New York III
(6)
112
Hodina pravdy
Americký krimi film
Kriminálka Las Vegas V
Novashopping

05.00 - Kuchařská
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.10 - Milí Bakaláři
11.10 - Takový malý bar
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (31/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(18/23)
15.20 - Dětská encyklopedie
světa II
15.25 - Z rodu Lucemburků
15.45 - Věda je zábava (21/26)
16.10 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace na knižní
ceny 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a Šance
milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Vylodění - Den D (1/2)
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Den D (2/13)
22.30 - Případy inspektora
Lynleyho VI (2/2)
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Chcete mě?
00.25 - Vltava v obrazech
(11/86)
00.45 - * Sex ve městě IV (1/18)
01.15 - Dotek anděla (31/35)
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

TV program
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HRADY A ZÁMKY
Tipy na toulky a rodinné výlety
První dubnový víkend byla na
většině českých a moravských
hradů, zámků a historických
památek zahájena nová turistická sezóna. Po zimní přestávce se otevřela vrata, brány,
mříže i dvířka všech romantických šlechtických sídel, aby
nechala nahlédnout zvědavé
lidské oko do tajemství života
minulých věků. Mezi oblíbená
výletní místa Prostějovanů patří některé památky nepříliš
vzdálené:

Zámek Plumlov

Zámek Plumlov

Na místě původního gotického
hradu, který byl majetkem významných šlechtických rodů Lucemburků, Rožmberků, pánů z
Kravař, Kunštátu, Pernštějnů,
stojí nedokončená renesanční
budova. Jsou zde expozice
nábytku, hudebních nástrojů,
výstava letectví za 2. světové
války, sbírka svatebních oznámení, výstavy v galerii.
Od začátku turistické sezóny
lákají návštěvníky noční prohlídky, folkové a rockové koncerty, Pohádkový zámek, Plumlovské divadelní léto, Hubertské
slavnosti a mnoho dalších zajímavých programů.
Otevřeno:
duben, víkendy a svátky
13 až 18
květen, víkendy a svátky
10 až 12, 14 až 18
Vstupné:
dospělí 50 korun, děti od 6 do 15
let a rodiny 30 korun

Čechy pod Kosířem

Zámek, v jehož okolí se toulal a
hledal svou múzu malíř Josef
Mánes. V zámku je přístupná
právě jen Pamětní síň Josefa
Mánesa a rozlehlý park s rozhlednou a vzácnými dřevinami.
Další zajímavostí a raritou je Hasičské muzeum a připravuje se
otevření Muzea kočárů.
Otevřeno:
duben až říjen denně mimo
pondělí 9,30 až 12, 13 až 17.
Vstupné: dospělí 20, děti, studenti, důchodci a invalidé polovinu

Zámek Tovačov

Renesanční zámek se Spanilou
věží, odkud je nádherný rozhled
po Hané až k okolním kopcům
Drahanské vrchoviny, Hostýnských vrchů, Beskyd. Raritou je
schodiště ve stylu vídeňské opery ve Vídeňském křídle zámku.
Otevřeno :
duben a květen ST, SO a NE
13 až 17 hodin
Vstupné: dospělí 60, věž 20 korun, slevy

Zámek Náměšť na Hané

Slavnostní zahájení nové sezóny
proběhne 4. dubna, kdy bude
kromě prohlídek připraveno pro
děti pohádkové odpoledne s oblíbenými loutkovými postavičkami. Velikonoční svátky zastihnou zámek svátečně vyzdobený a prohlídky budou zaměřeny právě na velikonoční dekorace. Reprezentační interiéry zámku jsou vyhledávaným objektem
filmařů, stejně jako nádherné
kočáry ze zámecké nebo arcidiecézní sbírky. Návštěvníci mohou zvolit některou ze tří nabízených tras podle svého zájmu a
možností peněženky. Kromě

pravidelných prohlídek bude na
zámku probíhat celá řada výstav,
koncertů, divadelních představení, pohádkových programů
pro děti a také vyhlášené petanquové turnaje.
Otevřeno:
duben a říjen SO, NE a svátky
od 9 do 16
květen až září denně mimo PO
9 až 17 hodin
Vstupné: podle výběru trasy 50,
70, 90 korun, děti snížené

Státní hrad Šternberk

Turistickou sezónu na státním
hradu Šternberk zahájili 4. dubna Velikonoční výstavou. Ta potrvá až do 19. dubna a zahrnuje i
velikonoční svátky, kdy bude v
zámku Dětský jarmark s přehlídkou velikonočních a jarních zvyků a tradicí, výrobou velikonočních dekorací, ukázkami kovářského umění a sokolnictví.
Stejně jako v minulých letech
jsou pro návštěvníky připravené
trasy – Lichtenštejnské sbírky a
Zaniklá šlechtická sídla severní
Moravy, kde jsou vystaveny exponáty z nepřístupných hradů,
jako například Hojník, Potštát,
Lipník. Pak je možné spojit oba
okruhy a využít celou prohlídkovou trasu, za kterou oproti loňsku zaplatí návštěvníci stejně jako za rodinné vstupné o desitikorunu navíc.
Během roku budou na hradě k
vidění speciální programy. V
květnu zahájí výstava modelů
českých a moravských hradů a
zámků, připravuje se Indiánské
léto, rytířská představení a souboje, večerní pohádkové prohlídky, rockový a folklórní festival. V září v rámci Dnů evropského dědictví se uskuteční samostatný program.
Otevřeno:
duben a říjen SP, NE, svátky
9 až 17
květen a září mimo PO 9 až 14

Hrad Sovinec

Hradní prostory a zákoutí se otevřou návštěvníkům o prvním
dubnovém víkendu, tedy 4. a 5.
dubna. O Velikonocích začíná
první z programových akcí nazvaná Vrbový proutek. Přiblíží
netradiční velikonoční tradice a
jsou připraveny kostýmované
prohlídky. 18 dubna se v programu Tajemství staré almary ponoří všichni návštěvníci do historie. Sovinec je už několik let vyhlášený svými komponovanými

celodenními a víkendovými akcemi, ať už jsou z oblasti čarodějnictví, pohádek, šermování či
dalších témat plných zábavy i
poučení.
Od května bude na hradě Sovinec otevřena nová archeologická expozice. A velkým lákadlem
pro návštěvníky bude jistě i znovuotevření rytířského sálu, kde
se právě dokončují opravy po ničivém požáru. Další letošní raritou bude i otevření lesnické ško-

9 hodin. O Velikonocích budou
připraveny speciální prohlídky
zaměřené na tyto tradiční svátky
jara.
Po celou turistickou sezónu budou zpříjemňovat návštěvníkům
pobyt na hradu komponované
programy, jako jsou kostýmované prohlídky, večerní prohlídky s duchy a strašidly, jarmarky,
karneval, představení skupin
historického šermu, kejklíři,
kouzelníci ohňoví muži nebi set-

Zámek Čechy pod Kosířem

ly po dlouhých 60 letech.
Podle slov kastelána je hrad připraven na své první návštěvníky.
Ti zaplatí vstupné stejně jako
vloni.
Otevřeno:
duben, říjen SO, NE 9 až 17
květen, září ÚT, NE 9 až 17
červenec, srpen mimo PO
9 až 17
Vstupné: dospělí 60, slevy pro
děti, důchodce

kání historických vozidel. Jako
doprovodné akce budou organizovány výstavy, mezi prvními
bude pohádková výstava Arabela, neboť i tato pohádka, její 2.
díl, se právě tady natáčel.
Otevřeno:
duben, říjen víkendy a svátky
9 až 15
květen, září mimo PO 9 až 16
červen až srpen denně
mimo PO 9 až 18
Vstupné: plně až 150 korun
Hrad Bouzov
podle trasy, slevy pro děti, stuPokud se někdo může právem denty, důchodce
pyšnit přídomkem pohádkový,
pak je to právě hrad Bouzov. Město Lipník nad Bečvou
Vloni skončil mezi dalšími po- Městská památková rezervace a
hádkovými hrady na 6. místě a nedaleký hrad Helfštýn je obletos bude mít určitě ambice na líbeným a často navštěvovaným
lepší umístění. O tom mohou místem turistů. Prohlídkový
rozhodnout sami návštěvníci, okruh městem a trasa po památpokud se jim na hradě bude líbit ných místech a budovách zahrnuje sakrální i židovské památky
a pošlou do ankety svůj hlas.
Filmaři si právě toto romantické a je možné prohlédnout si paměprostředí vybrali k natočení tém- tihodnosti s doprovodem průěř dvacítky pohádkových příbě- vodce a vystoupit na věž kostela.
hů. Nová sezóna začíná i tady o Zachovalé historické jádro s reprvním aprílovém víkendu, nesanční radnicí a domy s podhradní brána se otevře 4. dubna v loubím, barokní kašny, domi-

nanta města kostel sv. Jakuba s
unikátní zvonicí, zámek, bývalý
piaristický klášter s kostelem sv.
Františka Serafinského, synagoga a unikátní židovské hřbitovy
jsou zajímavými cíli.
Ojedinělou raritou na Moravě je
zvonice, která se dochovala v
původní podobě. Je také nositelkou zvonů z kostela sv. Jakuba.
V letošním roce, právě 4. dubna,
uplyne 400 let od položení základního kamene ke stavbě zvonice. Kromě návštěvy zvonice
při prohlídkách s průvodcem budou připraveny speciální komponované programy plné pohádek pro děti i rodiče.
Hrad Helfštýn, který se tyčí nad
Lipníkem, je zachovalým středověkým sídlem vzdáleným
pouhé čtyři kilometry od Lipníka nad Bečvou. O víkendech
zajišťuje dopravu z města na
hrad autovláček. Také na Helfštýně budou Velikonoce ve znamení zvyků a tradic. Správa hradu připravuje bezplatné vstupy
do hradu - poprvé to bude v sobotu 18. dubna v rámci Mezinárodního dne ochrany památek, další termíny jsou voleny
ve dny státních svátků, tedy 28.
září, 28. října a 17. listopadu.
Kromě proslulého svátku všech
kovářů Hefaistonu budou i po
celou turistickou sezónu na hra-

Zámek Lysice

70, 60 korun, zámecká zahrada
70, 60, 50 korun, výstavní síně
Barokní zámek nedaleko Bos- 40, 30, 20 korun
kovic s bohatě zařízenými interiéry nabízí návštěvníkům repre- Zámek Rájec n/S
zentační prostory s unikátními Zcela ojedinělá zámecká archisbírkami nábytku, skla, porce- tektura na Moravě, poslední malánu, obrazů, zbraní, předmětů z jitelé knížecí rod Salmů zde souOrientu, knihovny, sbírku ručně středil vzácné sbírky orientálmalovaných střeleckých terčů. ního porcelánu, horského skla,
Přístupné jsou 2 zámecké trasy, obrazů, kolem 60 tisíc svazků
třetí vede zámeckou zahradou se knih. Zámek je obklopen parstoletými vzácnými stromy a kem v anglickém stylu se skledřevinami, oranžerií, fíkovnou a níkem, kde jsou pěstovány navelice vzácnou kolonádou. V příklad vzácné keře kamélií.
předzámčí jsou výstavní síně se Právě ty jsou v předjaří ozdobou
interiérů při speciálních prohlídzajímavými expozicemi.
Zahájení sezóny v sobotu 4. dub- kách s tématikou květů.
na odstartovalo každodenní pro- Zámek je každoročně pečlivě
hlídky od 9 do 15 hodin až do ve- připraven na turistickou sezónu,
likonočního pondělí. Pak bude která byla zahájena o prvním
zámek otevřen v běžném reži- dubnovém víkendu. Výhodou je
mu. Správa zámku připravuje bezbariérový přístup. Pro nákaždoročně bohatý program, ať vštěvníky jsou připraveny témauž jsou to výstavy, koncerty, tické výstavy květin v historickostýmované prohlídky a feerie, kých sálech zámku, novodobou
rytířské turnaje. Mezi tradice pa- tradici tvoří noční prohlídky a
tří koncert Ondřeje Havelky a kostýmované prohlídky s výjeMelody Makers a také podzimní vy ze života šlechty. Na zámku
Hubertská jízda s masterem je pořádáno velké množství výVáclavem Vydrou. Zámek neu- stav a koncertů, letos tu budou
tichá ani v zimě, pro návštěvníky vystupovat například bratři
jsou zámecké brány otevřené i o Ebenové.
Otevřeno:
adventu a oblibu si získaly také
vánoční a silvestrovské prohlíd- duben a říjen víkendy 9 až 15
květen, červen a září 9 až 16
ky.
mimo pondělí
Otevřeno:
červenec a srpen 9 až 16,30
duben, říjen víkend a svátky
mimo pondělí
9 až 15
dě k vidění šermířská vystoupení, pohádková představení, kon- květen, červen, září mimo PO Vstupné: malý okruh 60, 40 korun, velký okruh 90, 60 korun,
9 až 16
certy, výstavy a další programy.
červenec, srpen denně 9 až 17 slevy a výhodné vstupné pro roOtevřeno:
-jp, kšVstupné: na jednotlivé trasy 90, diny
denně mimo pondělí 9 až 16

Zámek Lysice

Zámek Rájec nad Svitavou

Památkáři chtějí zachraňovat vzácné mobiliáře. Nedostatek financí mají vyřešit sponzoři

Schází nám peníze na rekonstrukci vzácných předmětů z mobiliářů, ať už jde o špičková výtvarná
díla, zajímavé kousky z oblasti
uměleckého řemeslnictví. Takové
stanovisko zaznívá v současné
době z úst kastelánů hradů a zámků v Olomouckém kraji, kteří jsou
ve správě Národního památkového ústavu. Na restaurování vzácných mobiliářů jim totiž chybí ročně až 10 milionů korun a od státu
dostávají pouze minimální finanční prostředky, které správcům
rozhodně nestačí. Správci památek se proto budou snažit vyřešit svízelnou situaci tím, že za-

čnou oslovovat sponzory, kteří by
na záchranu významných historických děl formou daru přispívali. Na hradě Šternberk už byli úspěšní. Jeden mecenáš jim poskytl
částku 100 tisíc korun, která putovala na pořádanou výstavu. Další
podobné případy jsou však stále
ojedinělé a kasteláni doufají, že se
jim podaří nepříznivou situaci
zvrátit. "Restaurátorské práce
jsou velmi závislé na penězích a
vyžadují částky v řádu milionů
korun, které si ze svých rozpočtů
nemůžeme dovolit. Proto chceme
oslovit sponzory, kteří by měli
zájem se zviditelnit tím, že nám

poskytnou peníze na opravu nějakého vzácného historického
předmětu," objasňuje památkářka
Lenka Vaňková. "Budeme to muset řešit tímto způsobem, jinak
hrozí, že o cenné mobiliáře přijdeme," obává se provozně ekonomická náměstkyně olomouckého
památkového ústavu Marcela
Tomášková. Některé z cenných
historických předmětů jsou totiž
ve velmi zoufalém stavu. "Například dvoumístná nosítka z konce
sedmnáctého století, která jsou
umístěna na zámku ve Velkých
Losinách, se nám rozpadají před
očima. Jejich stav je na hranici,

kdy se z nich dá ještě něco zachránit," upozorňuje památkářka
Lenka Vaňková. Určitou pomůckou při hledání solventních sponzorů by mohla být pro odborníky
fotografická dokumentace, kterou hodlají připravit a sponzory
oslovovat touto formou. V dokumentaci by byly uvedeny i předpokládané náklady na restaurátorské práce.
Na hradě Šternberk mají na pilno.
Odborníci tam momentálně dokončují restaurování kožených
tapisérií, končí rovněž archeologický výzkum hradní věže a v
blízké době proběhnou i opravy

střech. "Na obnovu památek používáme především naše vlastní
zdroje. Obávám se ale, že pokud
dostaneme od ministerstva v
rámci programu restaurování
částku 200 tisíc, nebude to stačit,
když vezmeme v úvahu, kolik
položek na restaurování máme,"
uvažuje kastelánka Helena Gottwaldová, která se však nechce
spoléhat pouze na ministerstvo a
sponzory. Snaží se totiž získat finanční prostředky také od Olomouckého kraje a jde jí konkrétně
o částku 900 tisíc korun. "Tyto
peníze bychom chtěli použít na
vystavění bezbariérových přístu-

pů na hradě, na restaurování unikátního osobního výtahu a vybavení hradní kuchyně," upřesňuje
kastelánka své záměry. Například
na zámku Velké Losiny budou
správci zase pokračovat v obnově
Kočárovny, letos se však dočkají
opravy pouze stropy. Dokončení
obnovy lze očekávat za dvaadvacet let, pokud půjde revitalizace
současným tempem.
Zatímco správci památek si dělají starosti s nedostatkem peněz na
obnovu mobiliářů, návštěvníci
hradů a zámků si lámat hlavu nemusí. I letos se totiž mohou těšit
na zajímavé prohlídky exteriérů i

interiérů a za zhlédnutí budou stát
rovněž pestré zábavné programy.
Na hradě Šternberk to bude například velikonoční výstava a dubnový dětský jarmark s ukázkou
velikonočních tradic a zvyků. Podobně laděný program najdou
lidé také na Bouzově a na zámku
Jánský Vrch, který bude mít velikonoční výzdobu a kulturní program. V Souboru staveb lidové architektury Příkazy zase čeká
návštěvníky 18. dubna vernisáž
výstavy o historii Hanáckého
skanzenu, ale k vidění tam budou
rovněž historické snímky a pohlednice Příkaz.
-var-
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Znovuzrození rockové Velikonoční výstava v DUZE Skautské kuře si pípne

kapely ELLA
Prostějovská rocková skupina ELLA se začátkem roku
2009 po pěti letech znovu
vrátila na scénu.
Před touto pětiletou pauzou
jste mohli ELLU vidět na různých koncertech v klubech po
celé Moravě, na zábavách, motorkářských srazech, ale i společenských plesech. V roce
2000 natočila první demo nahrávku ve studiu Shark v Bzenci. Toto demo obsahovalo čtyři
vlastní skladby. V roce 2002 ve
studiu Dušana Banáka v Prostějově vzniklo první CD s
názvem Najít cestu svou, které
obsahovalo 11 vlastních písní a
jednu převzatou. Nyní na jaře
se ELLA chystá začít točit
druhé CD. Kromě vlastních
věcí hrají především rockové
skladby osmdesátých a deva-

desátých let, například od skupin Skid Row, Europe, Treat,
Survivor, Warlock a podobně.
Frontmankou kapely je zpěvačka ELLA, posty kytaristů obsadili Kamil Frodl a Jirka Vedral, basu ovládá Kuba Marek,
na klávesy hraje Tomáš Opravil a do bicích řeže Petr Dosoudil. Poslechnout tuto kapelu si
můžete na různých akcích. Po
koncertu v klubu TIKI v Kostelci na Hané, který se uskutečnil v sobotu 4. dubna, vystoupí ELLA na pravidelných akcích 11. dubna v prostějovské
Besedě na Žižkově náměstí a
dále 18. dubna na plese v Laškově.
Další informace o kapele se
dozvíte
na
stránkách
www.ella-rock.xf.cz. Takže
přijďte, zve ELLA!
-mik-

Rocková skupina ELLA vystoupí 11. dubna opět v Besedě

o příspěvek i v Prostějově

OBRAZEM

Ve čtvrtek 9. dubna se na náměstí i v ulicích Prostějova potkáte
s kulaťoučkým žluťoučkým kuřetem, které je maskotem celostátní veřejné sbírky „Pomozte
dětem!„ Kuře v doprovodu
skautíků nabídne velikonoční
kuřátka za příspěvek do kasiček
jedné z nejznámějších sbírek v
Čechách.
„Velikonoční skautské kuřátko
pořádáme už osmým rokem Akce se zrodila tady v Prostějově,
kdy jsme jen sami pro sebe v oddílech vyráběli kuřátka na velikonoční stůl. Světlušky a vlčata
zhotovili na deset tisíc kuřátek
ze skořápek a vatových kuliček.
Pak se postupně zapojily oddíly
i z ostatních měst v celé republice,„ vysvětlila vedoucí skautského oddílu a jedna z organizátorek Eva Dudíková. Dnes už
se do akce zapojuje přes padesát

Tak takováhle vajíčka
děvčata klukům za velikonoční výprask asi
nenabídnou. Pánové
už většinou nad malovanými či v cibulové
slupce barvenými vejci ohrnou nos a raději
sáhnou po vejci nebo
zajíci z čokolády, nepohrdnou mincí či
bankovkou a často si
teenageři chlapácky
vyptají nějakou tu
štamprličku na rozehřátí.
Kraslice a velikonoční
dekorace ze šustí, keramiky, skla, medového perníku, vizovického pečiva anebo korálků prezentovali na velikonoční výstavě v
kulturním klubu DUHA lidoví výtvarníci a
řemeslníci. Pravou velikonoční atmosféru
navodili také hoši z
Ústavu sociální péče z
Víceměřic, kteří na
tkalcovském stavu
předváděli ruční výrobu koberečků, a také
se zdatně potýkali s
neposednými vrbovými proutky, které
spoutali do velikonočních pomlázek.
-jp-

Čtenářská amnestie v knihovně
Milí čtenáři, nový ředitel Městské knihovny v Prostějově vyhlašuje amnestii pro všechny
zapomnětlivé čtenáře. V termínu od 20. do 30.dubna 2009
budou osvobozeni od pokut
všichni čtenáři, kteří v tomto
termínu knihy vrátí. Budou jim
odpuštěny pokuty za upomínky
a to dokonce i těm, kteří dluží

líře. Možná byl myšlenkami ještě na sluncem prozářené Floridě, kde teď tři měsíce odpočíval
poté, co absolvoval výstavu v
New Yorku.
„Já vám, madam, děkuji za milý
úvod a děkuji také hudebníkům,
ta muzika se mi moc líbila. Řeknu pouze naučenou větu - považuji výstavu za zahájenou - a teď
hoši hrajte,„ skoncoval bleskově s obřadnostmi Kristian
Kodet. Poté však už v hovoru se
spřízněnými dušemi slovy nešetřil. Evidentně se bavil v takřka
rodinné atmosféře, která je pro
galerii Bašta typická.
„Měl jsem teď dvě velké výsta-

vy – na podzim v pražském Klementinu a teď v New Yorku.
Velké výstavy jsou fantastické,
ale své kouzlo mají i ty malé,
protože sem přijdou lidé, kteří
mají o výtvarné umění skutečný
zájem,„ zauvažoval Mistr. S
grafikou začal teprve před třemi
lety, jeho doménou jsou totiž
hlavně olejomalby. Grafika je
podle jeho slov vlastně základem pro obraz a tato technika ho
moc baví. Další štací Kristiana
Kodeta po výstavních síních a
galeriích v Čechách i na Moravě
bude Brno.
Výstava Grafika v galerii Bašta
potrvá do 2. května.
-jp-

Žáci ZŠ Klenovice na Hané třídí odpad
Znáte Recyklohraní? Ne?
Žáci ZŠ Klenovice na Hané
znají tento celostátní projekt
společnosti ASEKOL velmi
dobře. Sbírají použité baterie
a drobnou elektroniku jako
mobilní telefony, kalkulačky,
elektrické hračky apod. Jinak by tyto odpady skončily
asi v popelnici. Patrony tohoto projektu jsou žáci 9.ročníku se svojí tř. učitelkou
Věrou Rubešovou. Společně
také vyrobili nádoby na baterie, které jsou umístěny na
chodbě školy. Za nasbírané
odpady a správně vyplněné

Pavlína Štěpánková ze ZŠ v Klenovicích
na Hané byla v literární části soutěže
oceněna prvním místem
kvízy dostává škola body,
které může proměnit za řadu
hodnotných cen. První cenou, kterou třídní učitelka
vybrala, je DVD přehrávač
pro učebnu přírodopisu a
chemie.
Jedním z úkolů tohoto projektu
byla literární soutěž „Kam s
ním aneb Jak to bylo u nás doma„. Úkolem bylo napsat krát-

kou povídku nebo fejeton o
tom, jak probíhá vyřazování
starých spotřebičů v domácnostech. Do plnění úkolu se zapojilo téměř 600 školských zařízení. Povídka žákyně 9. ročníku Pavlíny Štěpánkové byla

V jednom malém domečku na
okraji města, přesněji řečeno v
kuchyni, se kamarádily spolu
tři domácí spotřebiče – lednička Eliška, sporák Albert a
trouba Agáta. Protože žily v
domě se dvěma flegmatiky, bavilo je podnikat různé naschvály na jejich účet. Například při pečení Agáta otevřela
hubu a vychrlila oheň i se
spáleným koláčem. Nebo když
se Elišku pokoušeli otevřít, aby
si mohli vzít něco k jídlu, tak to
za boha nešlo, ale jakmile se
flegmatik otočil, Eliška se samovolně otevřela. V noci, když
flegmatici spí, tak si o tom povídají a společně se tomu smějí. Ovšem jednoho večera,
když Albert povídal o tom, jak
ho nemohli zapnout a nakonec
spálil oběd, byla Agáta, i přesto, že má pořád dobrou náladu,
nezvykle vážná. Albert si toho
všiml, a okamžitě přestal referovat svůj kousek.
"Co se děje Agáto ?" zeptal se a
i Eliška zpozorněla.
"Pozítří už tady s vámi nebudu." řekla Agáta posmutněle a
na zem dopadla slza z oranžové kontrolky - jejích očí.
Albert s Eliškou nechápou, co
jim to Agáta říká :"Proč? Kam
půjdeš?"
"Mám nevyléčitelnou zimnici,
už nemůžu péct. Pozítří mě odvezou na nebezpečný odpad,
tam mě zrecyklují a bude ze mě
pro změnu třeba televize." Vy-

vyhodnocena a obsadila 1. místo v kategorii žáků II. stupně
základních škol. Za skvělé
umístění získala škola dalších
500 bonusových bodů. Společnost ASEKOL pozvala výherkyni do Prahy na veřejné čtení

a setkání s odbornou porotou.
A tak se Pavlína a její tři spolužáci vydali do hlavního města
na vyhlášení a předání cen. Při
této příležitosti si stačili také
prohlédnout některé kulturní
památky.

Jak to bylo u nás doma
světlí, odpojí se z elektriky a dá
se ke spánku.
Albert s Eliškou se rozhodnou
také jít spát.
Následujícího rána se Eliška s
Albertem rozhodli protestovat.
"Co se sakra děje s tím sporákem?!" rozčílila se snad poprvé v životě flegmatička.
Do místnosti vešel flegmatik s
kartáčkem na zuby v puse a aspoň o pět čísel větších trenclích. Tenhle pohled donutil Elišku se rozesmát, ale udržela se.
I Agátě se pozvedávaly koutky.
"Sporák? Otevřela jsi vůbec
dneska ledničku?"
Flegmatička nechápavě hleděla, ale otevřela ledničku a poznala, že i lednička přestala najednou fungovat. Naklonila se
za ledničku a zjistila, že je odpojená z elektriky. To samé se
sporákem.
Eliška se na Alberta otráveně
podívala. Tohle jim nevyšlo.
Počkali, až flegmatici odejdou,
a spustili nouzovou poradu.
"My tě nedáme, Agáto." dupla
si Eliška.
"Nechte mě jít. Bude to tak lepší, najdete si lepší kamarádku.
Co třeba tu televizi Matyldu z
vedlejšího pokoje?" ukázala
Agáta směrem k obýváku.
"Myslíš tu ukecanou drbnu?
Nehodlám poslouchat, jak vž-

knihy neúnosně dlouhou dobu a
byli již z výpůjčního systému
vyloučeni. Jedinou podmínkou
je ovšem vrácení všech zapůjčených knih nebo jiných dokumentů (pochopitelně v původním stavu). Při splnění těchto
podmínek jim může být členství v knihovně obnoveno.
-red-

MENSA ve školce na Partyzánské

V Baště se zabydlela vnadná ženská těla
Kristian Kodet – známá celebrita výtvarného umění –
osobně zahájil výstavu nazvanou Grafika v galerii Bašta v
Prostějově. Slavnostní vernisáž ve čtvrtek 2. dubna přilákala desítky milovníků
umění i obdivovatele známého malíře, světoběžníka a
bonvivána.
Úvodního slova se jako vždy s
elegancí a šarmem zhostila Eva
Kamzíková. Mistr sám slovy
šetřil a raději nechal prostor muzikantům. Skupina Tři – Bob
Pacholík, Miroslav Srostlík a
Dušan Kamzík -se evidentně
trefila do noty věhlasného ma-

skautských oddílů. Letošním
mottem velikonoční sbírky je
slogan „30 korun – moc, nebo
pomoc?„ Pouhé tři mince od každého, kdo není lhostejný k osudu dětí, přispějí postiženým, zanedbávaným nebo ohroženým
dětem. Nastřádaná korunka ke
korunce vydá na pěknou sumičku a tak se stala sbírka Velikonoční skautské kuřátko významným příspěvkem akce Pomozte dětem! Vloni vysypali
skauti z kasiček bezmála půl milionu korun, za uplynulých sedm ročníků už se sumička zakulatila na téměř tři miliony.
Výsledky té letošní velikonoční
skautské sbírky budou zveřejněny stejně jako v minulých letech
o velikonočním pondělí v televizním studiu „Pomozte dětem!„ v zábavné show nazvané
„Pípni pro kuře.“
-jp-

dycky o půl osmé večer rozebírá politiku a podobné nudné
žvásty a flegmatici těm drbům
naslouchají!" zaprotestoval
Albert. Ale Agátu to nezajímalo.
O několik hodin později v noci...
Albert s Eliškou se začali loučit
s Agátou. Brzy ráno ji měli
odvézt na nebezpečný odpad.
"Budeme na tebe vždycky
vzpomínat," poklepal Albert
Agátě na rameno.
Agáta se usmála: "Já na vás taky, jste moji nejlepší kamarádi.
Byla s vámi sranda."
"S tebou taky, budeš nám moc
chybět !" objala Eliška Agátu a
začala brečet - na zem začal padat veškerý obsah ledničky jako máslo, sýr, či dokonce pivo.
Agáta se stále usmívala: "Vždycky budu s vámi, věřte mi."
Následující týden byl nudný,
jakoby zmizela ze země všechna zábava. Ale Elišce a Albertovi stačilo jen to, že odešla
Agáta. Flegmatikům také přišlo, že se něco změnilo. Najednou se nepálilo samovolně jídlo a lednička šla normálně otevřít. Ale bylo to hlavně proto,
že se Eliška s Albertem bez
Agáty nudili.
Jedné noci Eliška s Albertem
vzpomínali na Agátu.

Počtem bodů se naše základní
škola průběžně zařadila na 2.
místě v Olomouckém kraji.
Takže doufejme, že si budeme
moci za získané body vybírat
další ceny.
Eva Cetkovská,
Mgr. Vlastimil Vyskočil

"Bojím se, že je opravdu teď z
Agáty taky drbna jako Matylda." posteskla si Eliška.
"Nebo je z ní lednička a baví se
na něčí účet, jako my kdysi."
odpověděl Albert a takto nakonec vzpomínali celou noc.
O týden později.
Flegmatici přivedli novou
troubu. Albert s Eliškou ji
zvědavě okukovali a doufali,
že aspoň s ní bude nějaká
zábava. Proto se ji snažili zasvětit do tajů svých vtípků.
Poprvé Eliška mohla předvést
svůj nový trik, kdy hodila
flegmatikovi máslo na hlavu,
ale nová trouba mlčela a byla
jako socha.
V noci, když flegmatici spali,
Eliška promluvila.
"Jak se jmenuješ?"
Nic, ticho jako v hrobě. Eliška
ale dál pokračovala.
"Víš, nedávno nám odvezli naši kamarádku Agátu. Byla s ní
sranda, uměla parádně chrlit
oheň."
Najednou ta nová trouba otevřela hubu a do tmy vylétl žhavý oheň. Albert s Eliškou na to
udiveně hleděli, ale pak jim to
docvaklo.
"Agáto??!!" zakřičeli jednohlasně.
Po chvilce ticha promluvil
známý hlas.
"Neříkala jsem, že budu vždycky s vámi?"
Pavlína Štěpánková, 9.A, ZŠ
Klenovice na Hané

Mensa ČR spouští 2. dubna projekt, který prostřednictvím speciálně sestavených každodenních
patnáctiminutových cvičení vede ke zvýšení intelektových
schopností dětí až o 20 %. Cvičení nevedou ke zvýšení inteligence (která je vrozená), ale ke
zvýšení synapsí mezi neurony a
tedy využitelné mozkové kapacity.
Hlavním cílem je rozvoj všech
dětí zapojených do programu.
Vedlejším pak včasná identifika-

ce mimořádně nadaných dětí. Do
pilotního projektu se zapojí tři
mateřské školy, jejichž učitelky
budou proškoleny přímo autorem projektu, předsedou Mensy
Srbsko Ranko Rajovičem při jeho návštěvě České republiky 2.
dubna na ZŠ Křídlovická v Brně
od 10.30 hodin a na MŠ Partyzánská v Prostějově od 14.00 hodin (za přítomnosti učitelek z MŠ
při ZŠ Jana Železného v Prostějově). Obě přednášky jsou přístupné i zástupcům tisku. -red-

Tábor v Sobotíně bude!
O letošním filmovém táboře v
Sobotíně se leccos šuškalo.
Prý, že letos asi nebude. Opak
je pravdou. Tábor bude!
Letošní již pátý ročník bude jen
trošku jiný než ty předchozí.
Rozhodli jsme se omezit věkovou hranici na děti od 10 do 15
let. I počet účastníků bude letos
omezen. A po zkušenostech z
minulých let zavádíme pořadník. Zkrátka „kdo dřív přijde…„.
Můžu prozradit i termín: 31. 7.- 8.

8. 2009. Přihlášky se objeví v polovině dubna na stránkách pořádajícího Gymnázia J.Wolker
www.gjwprostejov.cz nebo Divadla Point www.divadlo.cz/point
(kde můžete najít i filmy z minulých ročníků).
Není tajemstvím, že většina
lektorů jednotlivých dílen (filmové, divadelní, hudební, taneční a výtvarné) zůstává stejná jako dřív. Heslem tábora je
Letní muzikál.
-ap-

Je za námi 70. výročí Protektorátu

země České a Moravskoslezské
Protektorát Čechy a Morava byl
historicky státní útvar zahrnující naše země okleštěné o pohraničí (Sudety) po jejich obsazení nacistickou armádou ze 14.
na 15. března 1939. Nejvíce odporu proti nacistům projevil 8.
Slezský pluk. Výše uvedený
státní útvar - Protektorát byl
zřízen Hitlerovým výnosem 16.
března 1939 bez jakékoliv
účasti České a Moravskoslez-

ské strany. Předlohou byl francouzský protektorát v Tunisku z
80. let 19. století. Jedná se o politicky závislé území, je to vynucená nebo dobrovolná ochrana státu jiným státem, většinou
spojenou s úplnou nebo částečnou ztrátou suverenity. Protektorát Čechy a Morava zanikl 5.
května 1945 Květnovým povstáním v Praze.
Ing. Miroslav Pokorný

Den Země s Ekojarmarkem
V sobotu 18. dubna 2009 se od
9.00 do 13.00 hodin uskuteční
na náměstí T. G. Masaryka v
Prostějově již tradiční Den
Země spojený s Ekojarmarkem.
Akci pořádá Český svaz
ochránců přírody a Regionální
sdružení Iris v Prostějově ve
spolupráci se Zdravým městem
Prostějov.
Na akci přijde herpetolog Ivan
Zwach s ukázkou živých obojživelníků a plazů, dále bude k
mání ukázka handicapovaných
živočichů naší volné přírody ze
Stanice v Němčicích nad Hanou, koza s kůzlátky z farmy
Rózinka, vystoupení folklórního souboru Klas, kapela Old
Brown Shoes, divadelní představení „Čarodějnická pohádka„ o přeměnách ročních období, informační panely a stánky,
naučné stezky na Prostějovsku,
anketa o nejoblíbenější místo k
výletům do přírody prostějov-

ského regionu, vylosování Baterkiády a chybět nebude ani
představení dalších neziskových organizací.
Ekojarmark nabídne stánky s
přírodními produkty, ochutnávku pokrmů z biopotravin, ekologicky šetrné a ručně vyráběné
výrobky ukázky lidových řemesel: kovářské umění, pletení
proutěných košů, výrobky ze
slámy a lýka, košíky z pedigu,
tkaní na ručním stavu, točení na
hrnčířském kruhu, výrobu na
šlapacím soustruhu a další
atraktivní akce. Pořadatelé připravili rovněž soutěžní a hravé
aktivity pro děti: Co s sebou na
výlet do přírody?, jaká je předpověď počasí?, poznej jedlé a
jedovaté rostliny či orientace
podle turistických značek.
V případě nepříznivého počasí
program proběhne v tělocvičně
Sportcentra – DDM na ul.
Vápenice č. 9.
-red-
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ORLI TO DOKÁZALI!

Nový Jičín ve Final Four na kolenou
Ten tým má něco v sobě! Sezónní výsledkové a další všemožné
kotrmelce jsou zapomenuty. Orli dokázali v sobotu porazit
úhlavního nepřítele z Nového Jičína a tím pádem se dostat do finále Českého poháru! Po neuvěřitelných herních výpadcích
svěřenců trenéra Bálinta v posledním období, by na jejich vítězství právě s Novým Jičínem
vsadil opravdu jen hazardér nebo
neotřesitelný fanda hanáckého
týmu. Soupeř ze severu Moravy,
který si na Prostějov neuvěřitelně věří, což dokládá i vzájemná bilance těchto dvou soků se v
sobotu nestačil divit. „Konečně
jsme předvedli tu hru, kterou
jsem vždycky po hráčích chtěl,
aby na Jičín hráli. Po celý zápas
dokázali udržet koncentraci a plnit dané taktické pokyny na
výbornou. Ve finále už jsme bohužel na Nymburk neměli síly.
Po první čtvrtině jsme úplně fyzicky odešli,“ konečně měl důvod chválit své svěřence prostějovský kouč Peter Bálint. NeuSpokojenost! Prohra s Nymburkem nezkalila očividnou radost prostějovské výpravy těsně před odjezdem z Brna.
Hráči společně s věrnými fanoušky mají co slavit!
Foto: zdroj: www.bkprostejov.cz
věřitelná euforie zavládla i v početném táboře příznivců Orlů,
kteří vážili cestu do nedalekého
Brna. „Tak už je to konečně
všechno v pořádku. Do pohárového finále jsme se dostali a
v lize to mám spočítané také na
třetí místo. To nám už neunikne.
V semifinále pak zase porazíme
Nový Jičín jako teď v Brně a bu-

deme slavit stříbrné medaile. Ty
jsou pro nás jako zlato, protože
Nymburk je úplně jiná kategorie,“ měl jasno o tom jak dopadne letošní sezóna fanoušek Oldřich Lošťák. Finálová účast je
nesporným úspěchem, o tom není třeba sáhodlouze polemizovat. Kýžené třetí místo je také na
dosah. Stačí jen dvě domácí vý-

hry s Opavou a USK Praha, protože je velmi nepravděpodobné,
že by Děčín v závěrečném kole
zvítězil v Nymburk. Věřme tedy,
že sobotní výhra nad „neporazitelným“ Novým Jičínem zahájila novou vítěznou etapu BK Prostějov, která skončí až v cílovém
přístavu jménem finále Mattoni
NBL!
-zv-

O kouči hokejových Jestřábů je rozhodnuto

Aleš Flašar to PODEPSAL!
V úterý vedení hokejových Jestřábů definitivně smetlo spekulace
všech fanoušků o tom, kdo bude
trénovat druholigové mužstvo. Po
krátkých peripetiích podepsal s
klubem další roční trenérskou
smlouvu Aleš Flašar. Může tak
zůstat u rozdělané práce a vést tým
k lepším výsledkům než tomu bylo v uplynulé sezoně. Jak Večerník
informoval předseda HK Jestřábi
Prostějov Zdeněk Zabloudil, délka smlouvy s trenérem Alešem
Flašarem byla stanovena na dobu
jednoho roku do 31. března 2010.
Samotný trenér byl se smlouvou
spokojen. "Trochu se to prodlužovalo, ale nešlo o nic důležitého.
Potřebovali jsme si ve smlouvě jen
vyjasnit a upravit některé záleži-

tosti," řekl Večerníku Aleš Flašar,
přičemž více konkrétní být nechtěl. Už teď ale přemýšlí, jak dát
do kupy tým, který se v příští sezoně posune do vyšších pater tabulky. "Momentálně čekám na
konec druholigové soutěže, abych
oslovil některé hráče. Popravdě řečeno, už mám některé vyhlédnuté.
Jména ale zatím z pochopitelných
důvodů neprozradím, konkurence
totiž taky nespí," poznamenalAleš
Flašar.
-mik-

Se smlouvou v ruce vyhlíží k další sezoně trenér Aleš Flašar. Smlouvu s vedením klubu podepsal po krátkých
peripetiích. On i vedení klubu věří, že
hokejisté dosáhnou lepších výsledků
než letos.
foto: archiv

Na Budějky v plné palbě!
Boxerům jde o hodně, přijďte
V neděli čeká v prostějovské sokolovně naše boxery
veledůležité utkání. Od
10.00 hodin nastoupí náš
vedoucí celek tabulky Extraligy ČR proti zatím třetímu Samsonu České Budějovice. V případě vítězství
si boxeři DTJ Prostějov
mohou už zajistit minimálně stříbrné medaile. Po

interligové výhře nad Rybnikem jsme požádali trenéra Radka Křížka (na snímku) o krátký rozhovor na téma - jak zvítězit nad Budějovicemi?
Proti Polákům jste nasadil
mladé boxery, na Budějovice v extralize ale zřejmě
pošlete do boje ostřílené
harcovníky, ne?
Zcela jistě. Proti Českým
Budějovicím půjdou do ringu zkušení borci.
Nebál jste se s nasazením
Petra Novotného, že by se
mohl v interligovém zápase zranit?
Trochu jsem z toho obavy
měl, ale prostě jsem to risknul. Naštěstí se nezranil a k
tomu ještě vyhrál.
Z kolika boxerů budete vybírat sestavu proti Budějovicím? Jsou všichni zdraví?
Nikdo z patnácti možných
kluků stabilní sestavy nemá

zdravotní problémy a může
nastoupit. Pro konečnou
"devítku" se rozhodnu až
před zápasem.
Z boxerů z Maďarska obsadíte jakou váhu?
Tak to popravdě řečeno ještě
nevím. Maďaři jsou teď na
turnaji v Turecku a vrací se
až dva dny před utkáním s
Budějovicemi. Takže v úterý
nebo ve středu pojedu do
Maďarska a s předsedou Vasasu Budapešť se budu domlouvat, koho nám na neděli bude ochoten pustit. Také
je možné, že někdo z jeho
týmu se v Turecku zraní a
tím mohou pro nás nastat
komplikace.
Vy osobně byste nejraději
preferoval jakou váhu obsazenou maďarským boxerem?
Nás nejvíce tlačí bota v nejlehčí a naopak v nejtěžší
váze.
-zv-
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BYTY- PRONÁJEM

1+1 zařízený, s lodžií ul.Tylova, PV.
6500Kč/měs. vč. ink.
2+1 s terasou ul. Rostislavova, PV. Vlast. vytápění.
7000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul. Netušilova, 2.patro, 150m2, vlast.
vytápění. Velmi pěkný!
8000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul.Žeranovská, 2.patro, 80m2, vlast.
vytápění.Velmi pěkný!
8000Kč/měs. + ink.
4+kk, ul.Nerudova, 161m2, 1.patro,vlast. vytápění,
možno zařízený i nezaříz. Velmi pěkný!
7000Kč/měs. + ink.
3+1, cihl., I. patro , výměra 82m2, balkon,
vl.vytápění. Klidná lokalita poblíž centra.
6900Kč/měs. + inkaso
Pronájem obchodu 26m2 v centru PV, přízemí,
výloha.
Cena: 7 000Kč/měs. + ink.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/ měsíc

Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích. El. e.
220/380V,WC, kuchyňka, beton. podlaha.Na lehkou
výrobu, sklad atd.
Cena: 7.000 Kč/měs. + ink.
Prodej RD 5+1, podsklep.,dvoupodlaž., s garáží
a udržovanou zahradou v klidné lokalitě nedaleko
centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

Prodej RD 8+1 v Kostelci na Hané. Zahrada
887m2jepřístupnáizezadu.3xWC,2xkoupelna,
plyn. vytápění + krb.kamna,el.e.220/380V,
studna, obec. kanalizace. Ve dvoře dílna, kůlna
na parkování auta, chlév.RD je vhodný i jako
dvougenerační, popř. k bydlení i podnikání.Velmi
dobrý tech.stav!
Cena: dohodou

Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: 1 500 000 Kč

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!

Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena: 180 000Kč

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 12m2 ul. Olomoucká,
PV.
Cena: 1200Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo nám.,
PV.135m2, II. patro. Cena: 10000,-Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned! Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.

POZEMKY
Prodej st. pozemku o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/m2
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané. Lze rozdělit na tři pozemky cca po
800m2.
Cena: 400Kč/m2
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.
Cena: 690,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na RD! Cena: 1000kč/m2
POPTÁVKA
Orné půdy, lesa v k.ú. Bílovice, Lutotín,
Kostelec na Hané. Prosím nabídněte
k prodeji.

www.aukce-prostejov.cz

BYTY - PRODEJ

3+1 s garáží ul. Moravská, PV. OV, cihl.2. patro,
73m2, lodžie
Cena: Dohodou
3+kk,ul.Česká-OV,cihl.3.patro,100m2,balkon,
úplně nový, po kolaudaci!
2 950 000Kč

Omega,
spol. s r.o.,
Havlíčkova 3a
Prostějov
je
smluvně
pověřena realizovat formou
aukcí z majetku města Prostějova prodej 50 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných
domů v k.ú. Krasice a v k.ú. Čechovice u Prostějova – lokalita u
nové nemocnice..
Aukce byly již zahájeny v roce
2008 a budou pokračovat v pravidelném 14denním intervalu
od počátku roku 2009. Nabízené stavební pozemky jsou připraveny k výstavbě rodinných
domků vybudováním všech inženýrských sítí (elektřina, plyn,
voda, kanalizace, vozovka, veřejné osvětlení, nájezdy na jednotlivé parcely).
Prohlídky nabízených pozemků
se konají každý pátek od 13:00
hod. Sraz účastníků prohlídek na místě samém u vozidla
označeného aukce-prostejov.
Pozemky, které jsou předmětem
nejbližší aukce, budou opatřeny
stojany s číslem aukce, číslem
parcely a výměrou pozemku.
Na další dvě aukce jsou pozemky označeny informacemi vylepenými na skřínkách u hranic
jednotlivých pozemků.

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Aukce je konána v Červeném salonku
Národního domu v Prostějově.

9. aukce (značená A9)
Prohlídky

pátek 27.3.2009 v 13:00 hod.
pátek 3.4.2009 v 13:00 hod.

Konání aukce

středa 8. 4. 2009
od 13:00 hod. do 15:30 hod.

REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

ROSTISLAVOVA 8, PROSTĚJOV
tel.: 582 346 749, tel. fax: 582 341 705
775 341 705, 608 805 659
e-mail: jhreality@jhreality.cz

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typuOKALvel.5+1sgaráží.Ihnedvolný.
NOVINKA:cena1250000Kč

www.jhreality.cz
NOVINKA

Prostějov, ul. Nerudova
Reprezentativní RD 5+1 v exkluzivní lokalitě.
Obytnáplocha220m2,podsklepeno,2xgaráž,krb
v obývacím pokoji, balkon, zastřešený bazén, altán
a garáž na zahradě. Zast. plocha 134 m2, zahrada
549 m2.
Cena: Kč 4.190.000,-

NOVINKA

Prostějov, Polská ul.
Zrekonstruovaný RD 5+kk v klidné lokalitě.
Průjezdná garáž pro 2 auta, terasa. Zast. plocha 227
m2, zahrada 286 m2.
Cena: Kč 3.980.000,-

NOVINKA

PROSTĚJOV: pronájem 95 m2 obchodních
ploch v přízemí polyfunkčního domu v centru
Prostějova.Jednáseozavedenouprodejnusesamostatným vstupem, výkladci do ulice, kuchyňkou a
sociálnímzázemím.
CenaabližšíinfovRK

PŘEMYSLOVICE: prodej jednopodlažního
koncového řadového RD vel. 3+1 se dvěma garážemi,vjezdemdodvoraazahradou.Dobrýtech.
stav,ihnedkbydlení.
CenaabližšíinfovRK

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD se
třemirekonstruovanýmibyty(2+1a1+1napřízemí, 2+1 v patře) s možností rozšíření do půdního
prostoru.Klidnáčástměsta,všechnyinž.sítě.
CenaabližšíinfovRK

Určice, okr. Prostějov
RD 3+1 k rekonstrukci. Zast. plocha 134 m2,
zahrada 159 m2.
Cena: Kč 280.000,-

NOVINKA

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ

Prostějov, ul. Okružní
Byt 2,5+1 v osobním vlastnictví, po rekonstrukci,
55 m2, 4. patro, lodžie, plast. okna, zděné jádro,
nová kuch. linka.
Cena: Kč 1.200.000,-

NOVINKA

Prostějov, ul. B. Němcové
Cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 82 m2, 4.
patro, bez výtahu. Plast. okna, lodžie, nová kuch.
linka. Možnost koupě garáže vedle domu za cenu
Kč 206.000,-.
Cena: Kč 1.751.000,-

NOVINKA

Němčice nad Hanou, okr. Prostějov
RD 4+1 ve vilkové čtvrti. Nová střecha, podsklepeno s garáží, v obývacím pokoji krb, 2 x koupelna a
WC. Zast. plocha 124 m2, zahrada 1134 m2.
Cena: Kč 1.700.000,-

NOVINKA

Přemyslovice, okr. Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část.
opravy, možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna, koupelna s vanou, umyvadlo, WC.
Pozemek oplocený, vjezd autem na pozemek.
Zast. plocha 145 m2, zahrada 140 m2.
Cena: Kč 590.000,-

Poslední termín aukcí
6 pozemků u nové
nemocnice v Prostějově
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BYTY – PRODEJ:

1+1, ul. A. Slavíčka – OV, 34 m2, zv. přízemí, výtah, plast. okna, lodžie
Kč 690.000,1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. patro, bez výtahu,
plast. okna – VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA!
Kč 799.000,2+1,ul.Okružní–OV,55m2,3.patro,bezvýtahu,
lodžie – NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU!
Kč 890.000,2+1, ul. Sárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu,
plast. okna
SLEVA! Kč 960.000,2+1,ul.Okružní–OV,55m2,4.patro,bezvýtahu,
lodžie, po kompletní rekonstrukci Kč 1.200.000,3+1, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. patro, výtah,
po celk. rek., zděné jádro, lodžie Kč 1.368.000,3+1, ul. B. Němcové – OV, 82 m2, 4. patro, bez
výtahu, nová kuch. linka, lodžie, plast. okna
Kč 1.751.000,- + možno garáž (Kč 206.000,-)

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky
Kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+1, ul. Slavíčka
Kč 4.900,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso
2+1, Spitznerova ul. Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Rejskova ul.
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso
3+1 po rekonstrukci, Mozartova ul.
Kč 9.000,-/měsíc vč. inkasa
3+kk, Rejskova ul.
Kč 9.000,-/měsíc + inkaso
3,5+kk, Rejskova ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso

n 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný
Cena: 880 000 Kč
n 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel., přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný
Cena: 830 000 Kč
n 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií
a plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení NOVINKA: 899 000 Kč
n2+1-Olomoucká:os.vlast./cihl.,4.p/z5dům
s výtahem, orientace na stranu odvrácenou od
silnice, ihned volný
Cena: 999 000,- Kč
n2+1-Belgická:panel./družst.(možnostpřevodu
doos.vlast.afinancováníhypotékou),1.p./ze7,výtah;rekonstruovanýbyt(novákuch.linka,plovoucí
podlahy,novákoupelna,plast.okna),ihnedvolný
VÝRAZNÁ SLEVA: 949 000 Kč
n2+1-E.Beneše:družst./panel.,59m2,zvýš.přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný
byt;poprodejivolný
Cena: 1 150 000 Kč
n2+1–B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně. Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě; ihned volný
Cena k jednání: 1 250 000 Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie,
vest. skříně a komora v bytě, ihned volný
Cena: 1 250 000 Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena: 1 390 000 Kč
n 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná a
klidná lokalita, možnost využití hypotéky
NOVÁ CENAPO SLEVĚ: 1 290 000 Kč
n 3+1 - V. Špály: družst./panel. se zděným
jádrem (nová koupelna, kuchyně), plovoucí
podlahy, plast. okna, nová lodžie, 2 sklepy, šatna/
komora; krásný byt po rekonstrukci v super stavu
Cena: 1 470 000 Kč
n 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě NOVINKA: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.
okny,volnýihned NOVINKA:5700Kčvč.ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolný
Cena:6200Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1–K.H.Kepky:krásnýrekonstruovanýbyt(novákuch.linka,podlahy,koupelna…),splast.oknya
novoulodžií,volnýod4/09 Cena:6900Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s novým
etážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí rekonstr.domu,ihnedvolný Cena:5200Kč+ink
2+1 – Brněnská: nezařízený byt v super stavu, s
lodžií,vrekonstr.domě,volnýod1.5.09
Cena:8500Kčvč.ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část. rekonstrukci,sbalkonem,volnýod1.5.09
Cena:7500Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.oknya2malodžiemivrekonstr.domě;volnýod1.5.09
Cena:9000,-Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro,ihnedvolný;vl.etážovétopení.
Cena:7000Kč+ink

www.realspektrum.com

6. dubna 2009
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Fotoreportáž z Miss Olomouckého kraje 2009
Krása a elegance. Finalistky se divákům představily v šatech kolekce Ariana.

Začínáme! Moderátor Petr Zakopal přivítal publikum a třiapůhodinová show se rozjíždí.

Taneční vložka. Ve třech blocích na pódiu vystoupily členky tanečního studia Free
Dance Prostějov.

Deštníky a prádélko. Jen tak promenovat ve spodním prádle? Kdepak, slečny se
naučily nápaditou choreograﬁi.

Bez trapasů. Rozhovor s moderátorem patří pro soutěžící mezi obávané disciplíny.
Děvčata to zvládla bez trapných řečí o tom, že chtějí zachránit planetu. Na snímku budoucí vítězka Veronika Kozielová.

Vaše vítězka. Svými hlasy jste rozhodli o tom, že Zdeňka Zavadilová se může pyšnit
titulem Miss Večernice 2009, vlevo Bohumil Pácl, šéfredaktor PV Večerníku.

Hvězda. Marek Ztracený zahrál a zazpíval. V Prostějově se rozhodně neztratil.

Tak kdo to bude? O přestávce se nám podařilo vypátrat radící se porotu, ale jméno
favoritky soutěže jsme z nikoho nevypáčili... Olomoucký kraj v porotě zastupoval náměstek hejtmana Pavel Horák (s červenou kravatou), město Prostějov místostarosta Pavel
Drmola (vlevo). Diskuzi řídí Helena Poláková, ředitelka soutěže (vpravo).

Volná disciplína 1. Hrálo se na ﬂétnu či na violoncello, tancovalo se, čerstvá Miss
Večernice (vpravo) to rozpálila striptýzem...
Volná disciplína 2. ...za opačný konec to vzala Lucie Zatloukalová z Přerova. Divákům se předvedla jako Červená Karkulka. Dokonce si přinesla i vlka!

Neuvěřitelné kousky. Brazilské bojové umění a tanec ukázali šternberští Capoiera
Mataum.

Jako v Paříži. Módní přehlídka olomoucké návrhářky Brigity. Autorka sklidila ovace A za maminku, ham...! Tajná disciplína přinesla klání v krmení dobrovolníků z pubpublika i soutěžících.
lika jogurtem na čas. Z rukou tak krásných slečen jogurtík chutnal všem.

Předání žezla. Nové Miss Olomoucké kraje gratuluje Miroslava Páleníková, vítězka
loňského ročníku.

To nám vyhládlo! Výraz Lucie Klukavé nepotřebuje komentář, za ní Marek Ztracený. Čisté ruce. Míše Dihlové pomohl s kuřátkem přítel...

6. dubna 2009
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108, mob.: 775 972 620
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD- PRODEJ

Michael Vejmola

REALITNÍ KANCELÁŘ
Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 774 200 353, 777 089 860
E-mail: info@asistent-reality.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz

1.11.2008 se naše společnost stala výhradním prodejcem projektů RD společnosti
EUROLINE Bohemia. Jako dárek pro Vás
jsme připravili slevu z projektů ve výši 7% z
katalogové ceny.
Současně nabízíme kompletní výstavbu
těchto projektů s veškerými inženýrskými
pracemi až po kolaudační rozhodnutí za
nejlepší ceny. Výběr z celkem 580 typů RD
RODINNÉ DOMY

Prodej lux. zrekonstr. RD 4+1 Hvozd Klužínek, parc. 616 m2, rekr.oblast, nadstandartně zařízený, bazén, sauna, krb, pergola, zahrada. Pro rekreaci i k trv.bydlení.
Ihned k nastěhování. Cena 1.350.000 Kč

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Sleva !!! Nová cena 660.000,- Kč
Klenovice - Samostatně stojící novostavba RD
6+kk s garáží, terasou, v klidné části, zast. pl.
132m2, plyn.ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu
do všech místností.
Bližší informace v RK

Nezamyslice - Novostavba RD 4+1 s garáží v klidné
lokalitě, zast. plocha 92,43m2, plyn ÚT, 2xWC, vytápěná
podlaha v koupelně, zařízená kuchyňská linka.
Cena: 2.900.000,-- Kč

Prodej část.zrek. RD 4+1, v Drahanech. Zast.
plocha 144 m2, zahrada 144 m2. Obec.voda,
220/380 V.
Cena 590.000 Kč

Prodej pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou
v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!

Prodej luxusního patrového RD 4+1 s terasou
garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v
lázních Lipová v Jeseníkách. Zast.plocha 94
m2, zahrada 611 m2. Ihned volný.VÝHODNÁ
INVESTICE !!! Cena 2.690.000 Kč SLEVA!

Pro našeho klienta hledáme RD
k rekonstrukci i ve velmi špatném
technickém stavu.Platba hotově.

www.realitycz.net

Byt 3+1 Přemyslovice Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 72m2, plastová okna, nová kuchyňská linka, nové etážové topení, vlastní
kombinovaný kotel na plyn, 2. patro, 2 velké sklepy, dvojgaráž, zahrada se zahradní
chatkou, udírna.
Cena: 990.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Držovice - Prodej levé části nově postaveného dvojdomku
s dvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním
zařízením. Zastavěná plocha 150m², zahrada 418m², kombinované vytápění, centrální vysavač, venkovní bazén, vlastní
studna, vinný sklep.
Bližší informace v RK
Hodějice - Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna,
klidnápoloha.Obytnáčást3+1,1+1,vjezddodvora,tenjeuzavřen
hospodářskými stavbami, rozsáhlázahradasesamostatnýmvjezdem /možné další stavební místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace.Celkovávýměra 2.380m2.
Cena:3.200.000,-Kč
Vyškov - Provozovna pohostinství se zahradní restaurací a luxusním bytem 2+1 s privátním bazénem. Počet
míst uvnitř u stolu je 35, v zahradě 80. V zahradě zvlášť
výčep, udírna, gril. Nemovitost se prodává včetně vnitřního vybavení restaurací a nábytku v bytě. Nemovitost
je ve velmi dobrém stavu a je napojena na veškeré inženýrské sítě.Plocha 620m2.
Cena:5.000.000,-Kč
BYTY - PRODEJ
Plumlov - Byt 3+1 o vým.64 m2 s krásným výhledem
v klidné lokalitě, plastová okna, nízké náklady na bydlení,
garáž, parkování.
Cena:1.400.000,--Kč

Olomouc- terasový byt - Exkluzivní zděná novostavba
4+kk, 91,5 m2, terasa 25,4 m2, neprůchozí pokoje, garážové
stání. Ihned k nastěhování.
Bližší informace v RK
Prostějov-V. Outraty - Družstevní byt 1+1, I. NP,
podlahová plocha 32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov-Budovcova - Cihlový byt 2+1, OV,
podlahová plocha 56m2. Cena: 1.150.000,-Kč
Brodek u Prostějova - Cihlový byt 3+1,OV,
nová kuchyně, podlahová plocha 66 m2. Ihned k
nastěhování!
Cena: 950.000,- Kč
Prostějov-Šárka - Družstevní panelový byt 2+1,
plastová okna, zateplená fasáda, 4.NP, klidná lokalita, 65 m2. Ihned k nastěhování!
Cena: 930.000,- Kč
BYTY - PRONÁJEM
Pronájem bytu v Plumlově o vel. 2+1, 57 m2, 2.
NP, cihlový, klidná lokalita.
Cena: 5.000,- Kč/měsíc + inkaso

BYTY - PRODEJ
1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
2+1 V. Špály p/dr, 56 m2
2+1 A. Slavíčka p/dr, 62 m2
2+1 Dolní p/ov, 58 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
2+1 E. Beneše, p/dr, 58 m2
2+kk Raisova, c/dr, 48 m2
2+1 E. Beneše, p/dr, 55 m2
2+1 Dolní, p/ov, 58 m2
2+1 Šárka, p/ov, 62 m2
2+1 Okružní p/ov, 64 m2
3+1 Šmeralova p/dr, 68 m2
3+1 Sídl. Svobody p/ov, 76 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 65 m2
3+1 Tylova, p/dr, 72 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 74 m2
3+1 Moravská c/ov, 75 m2
3+1 E. Beneše p/dv, 70 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 B. Němcové c/ov, 79 m2
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2

650.000 Kč
850.000 Kč
930.000 Kč
900.000 Kč
1.040.000 Kč
1.090.000 Kč
1.120.000 Kč
1.150.000 Kč
1.180.000 Kč
1.230.000 Kč
1.245.000 Kč
1.285.000 Kč
1.290.000 Kč
1.290.000 Kč
1.345.000 Kč
1.290.000 Kč
1.435.000 Kč
1.440.000 Kč
1.445.000 Kč
1.550.000 Kč
1.550.000 Kč
1.580.000 Kč
1.650.000 Kč
1.700.000 Kč
1.860.000 Kč
1.970.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

NÁŠ TIP!

BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,
1.250.000 Kč SLEVA!

Prodej nadstand. nového bytu 2+kk,
PV-Západní, včetně vest.skříní a spotř
Cena 1.699.000 Kč
Prodej OV 3+1 s lodžií, PV-Zrzavého,
72 m2, 2 NP
Cena 1.470.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 3+1 PV-Slavíčka
10.000 Kč včetně en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Budovcova
9.000 Kč+ energie
Pronájem bytu 1+1 PV-E.Beneše
6.000 Kč včetně inkasa
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. Cena v RK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař.
7 300 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul. 15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
POZEMKY STAVEBNÍ
Parcela Vincencov 2834m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 2000 m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 1275 m2 550 Kč/m2
Parcela Lešany 6150 m2
80 Kč/m2
POZEMKY PRůMYSLOVÉ
Parcely 17.506 m2 PV-prům. zóna590 Kč/m2
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
Parcela 7.249 m2 Kostelec n.H 320 Kč/m2
Parcela 3.000 m2 Kostelec nH. 320 Kč/m2
POLE - ZAHRADY
PoleVícov3760m2
25Kč/m2
Pozemek Stražisko-Maleny 400 m2 140.000 Kč
Pole Smržice 13.605 m2
35 Kč/m2

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV

Dobrochov - Přízemní novostavba rodinného
domu 4+kk těsně před dokončením. Možnost dokončení samostatně nebo stavební firmou, která
dům staví. Klidná lokalita v okrajové části obce.
Bližší informace v RK

Chatka Brodek u PV Tel. : 777 851 606
Dřevěná chatka, rovinatý oplocený pozemek
o výměře cca 400m2, příjezdová komunikace, voda ze studny, elektrika na hranici pozemku. Vhodné k rekreaci. Cena : 120.000,- Kč

1+1 V. Amdrose c, 36 m2
4.700,-Kč + ink.
1+1 Šafaříková c, 30 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 5.800,-Kč vč. ink.
1+1 Dolní p, 34 m2
6.000,-Kč vč. ink.
1+1 Waitova, c, 49 m2
6.500,-Kč vč. ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Fügnerova, c, 45 m2
7.500,-Kč + ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
3+1 Křížkovského c, 100 m2 6.000,-Kč + ink.
3+1 Rejskova c, 90 m2
7.000,-Kč + ink.
3+1 Anglická p, 70 m2
7.000,-Kč + ink.
3+1 Rejskova c, 100 m2
7.800,-Kč + ink.
3+1 Belgická p, 76 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 Partyzánská p, 74 m2 9.500,-Kč vč. ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
7.900,-Kč + ink.
4+1 Rejskova c, 120 m2
8.000,-Kč + ink.

DOMY – PRODEJ
Byt 2+1 Prostějov – Držovice Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 52m2, I.patro, zděná koupelna, vlastní vytápění kombinovaným
kotlem. V ceně garáž.
Nová Cena : 1.300.000,RD 3+1 Polkovice - okr. Přerov
pozemek: 188 m2, řadová zástavba, dvorek,
nutná rekonstrukce, kompletní IS.
Cena: 485.000,-Kč

RD Prostějov
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 4+1, zast. Plocha 149 m2, plynové ústřední topení, elektrika 220V, voda a
kanalizace obecní. Cena : 1.870.000,- Kč

RD 3+1 Konice - okr. Prostějov
pozemek: 437 m2, samostatně stojící, zahrada,
původní stav, komp. IS. Cena: 695.000,-Kč

Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou
jednotkou 2+1 ve středu obce s možností rozšíření do podkroví. Vjezd do
domu a na pozemek, malý dvorní trakt.
Obecní IS, nutná celková rekonstrukce
domu.
Nová cena : 370.000,-Kč
RD 2+1 Otinoves
samostatně stojící RD s bytovou jednotkou 2+1, topení lokální na plyn, obecní
voda, el.220/380V, vjezd na pozemek,
zahrada, klidná lokalita, vhodné i jako
chalupa k celoroční rekreaci.
Cena: 800.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč
Pronájem
pronájem bytu 3+1 v Prostějově, cihlový dům, 2 patro, vlastní topení, plast.
okna, nová koupelna, možnost dlouhodobého pronájmu, volný ihned.
Nájem : 7 tis. + inkaso

GARÁŽ – PRONÁJEM
Pronájem garáže na ul. Žeranovská, elektřina
zavedena, volná.
Cena: 2.000,--Kč/měsíc

Byty - prodej

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

Prostějov – Svatoplukova ul. - Nadstandardní
prostory 140m2, výlohy s bezp. fólií, alarm, venk. neon,
vhodné jako salon, prodejna. Vjezd pro zásobování a 1
parkovací místo.
Bližší informace v RK

Prostějov – Svatoplukova ul. - Přízemí, cca110
m2, vhodné pro kanceláře, lehkou výrobu, velmi dobrý
techn. stav, 3 parkovací místa. Bližší informace v RK
Kralice na Hané - Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca 1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná
dostupnost do Prostějova.
Cena: 500,- Kč/m2/rok
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Plumlov-Lesnická -Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/m2
Plumlov - Prodej pozemku určeného pro stavby RD. Pozemek je situován v klidné lokalitě.
Výměra pozemku 1252 m2. Cena: 750,- Kč/m2
Konice - Pozemky v dosahu inženýrských sítí.
Celková výměra cca 2000m². Okrajová část obce
ve směru na Skřípov.
Cena: 200,- Kč/m2
Dětkovice - Prodej pozemku v obci Dětkovice
určeného územním plánem pro stavbu RD.
Celková výměra pozemku 2.200m2. Nejsou zavedeny inženýrské sítě.
Cena: 400,-Kč/m²
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce Alojzov
určeného územním plánem k výstavbě RD. Celková
výměra 3.276m². Prodej možný po částech.
Cena: 650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
Poptáváme pro naše klienty RD v
Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
Provozní objekt s kancelářemi
Restaurace v Prostějově
Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší
široké databázi klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz,
www.nemovitosti.cz.

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
SLEVA! 1.990.000,- Kč
Raková u Konice - prodej
samost. stoj. RD 2+1 s možností rozšíř. do podkroví. El.
220/380 V, studna, obec. vodovod, plyn před domem, vytáp. na TP. Dům se
nachází na okraji obce, nedaleko je les, celková
výměra pozemku 1605 m2.Vhodné k trvalému
bydlení i k rekreaci.
Cena: 735.000,- Kč
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná půda o
výměře527m2.
Cena:vRK
Přemyslovice - prodej RD
3+1,samostat.stojící,2.NP.Na
důmnavazujevýměnek,vytápění je lokální na zemní plyn,
voda ze studny, vodovodní řád před domem, suché
WC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!1.300.000,-Kč
Výšovice - prodej - RD, řadový vnitřní s dispozicí 2+1,
podstandardní vybavení, vytápění ústřední na zemní plyn.
Nutná celková rekonstrukce a modernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
výměrapozemku445m2.
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
Tovačov - prodej
jednopodlažního řad.
rod. domu o velikosti 2+1 s možností
rozšíření do podkroví. RD se nachází ve
špatném technickém stavu, nutná celková
rekonstr. objektu, možnost napojení na
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
224 m2.
SLEVA! 642.000,- Kč

RD Stražisko
Tel.: 777 231 606
Samostatně stojící RD, udržovaná zahrada o výměře cca 500m2. Dispozičně 5+1,
topení plynové Wafky, voda ze studny,
žumpa, elektřina. Dům je suchý, podsklepený.
Cena : 1.100.000,- Kč
1+1 PV - Divišova
Tel.: 777 851 606
Kompletně zrekonstruovaný cihlový byt,
1+1, 43m2, II.patro,, nový kombinovaný
plynový kotel na otop a ohřev teplé vody, plovoucí podlahy, sprchový kout.
Cena : 7.000,-Kč/měs.vč.ink.

RD 3+1 Pěnčín - okr. Prostějov
pozemek: 201 m2, řadová zástavba, garáž, plast.
okna, zateplení, fasáda, střecha. Cena: 1.300.000,-Kč

RD 2+1, 3+1 Ptení - okr. Prostějov
pozemek: 221 m2, řadová zástavba, zahrada,
garáž, terasa, kompl. IS, klidné místo.
Cena: 1.420.000,-Kč

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK

2+kk PV – centrum
Tel.: 777 231 606
K pronájmu byt po celkové rekonstrukci v
centru města, 53 m2, nová kuchyňská linka,
nová koupelna, samostatné vytápění, eurookna.
Cena : 5.500,- Kč/měs.+ink.
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/c, Brněnská, PV
1+1, n/c, Divišova, PV
2+1, n/c, centrum, PV
2+1, z/p, Špály, PV
1+1, n/c, centrum
2+kk, n/c, centrum
1+1, z/p, Tylova

6.000,- Kč/měs. vč.ink.
7.000,- Kč/měs.vč.ink.
7.000,- Kč/měs.+.ink.
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
5.000,- Kč/měs.+ink.
5.500,- Kč/měs.+ink.
6.500,- Kč/měs.vč.ink.

POZEMKY:
St.p. Lešany, 1480 m2,
Bedihošť, 700 m2
Kostelec na Hané, 2600 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2

400,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2
430,- Kč/m2
1.390,- Kč/m2

RD Želeč 3+1 – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, garáž, zahrada, průjezd, sedlová střecha, hala, komp. IS. Cena: 1.470.000,-Kč

RD 4+1 Vřesovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.782 m2, novostavba, garáž, zahrada,
řadová zástavba, terasa, plas. okna.
Cena: 1.970.000,-Kč

NEBYTOVé PROSTORY:
Garáž Držovice

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

RD 2x2+1 nám. Práce - Prostějov
pozemek: 168 m2, rohový řadový dům, 2 samostatné byty, původní stav.
Cena: 2.900.000,-Kč

www.asistent-reality.cz

Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena: 1.350.000,-Kč

Vykoupíme RD v PV
a blízkém okolí určené
k rekonstrukci a nebo demolici
do 250 tis. Kč – platba
v hotovosti. Případné dluhy
a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

Potřebujete hypotéku
na dům nebo byt - i družstevní ?
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyřídíme ! !!! zdarma !!!

Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
Prostějov- prodej DB
2+kk, Hybešova ul., 1
patro/ze 4, výtah, panel,
výměra 35,38 m2, po
rekonstr., nová fasáda,
střecha, stupačky, lodžie, plast. okna. Byt orient.
na jih.
Cena: dohodou v RK
Prodej bytu - Prostějov,
J. Zrzavého, OV, 3+1, 1.
NP, 75 m2, panel, lodžie,
dům po celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna, plovoucí
podlahy, původní jádro. Cena dohodou v RK
Nebytové prostory
Prostějov-pronájemnebyt.
prostor na ul. Dolní vhodných k provozování obchodu, sídla firmy, skladování
apod. Celková podlah. plocha 75 m2, vytáp. na
zemní plyn, parkování u objektu. Objekt v rekonstrukci, možnost staveb. úprav dle nájemce.
Cena: v RK
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře)
v podnikatel. objektu v
centru města, naproti OD
Prior. Kancelář je vybavená, nachází se ve II. patře, 39 m2, rozdělená na
2 místnosti (15 + 24 m2), kuchyňka, WC, vlast.
elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře.
Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso

Reality

6. dubna 2009
REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 370 000,-Kč
Byt 3+1 Moravská s lodžií a garáží, OV/cihla, 2.p.,
75 m2, lodžie, garáž 3x6m.
1 920 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, lodžie, komora na patře
1 495 000,- Kč
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, s lodžií, byt po
rekonstrukci.
1 490 000,- Kč
Byt 3+1 se šatnou Šmeralova,dr./panel, 1.NP.,68
m2,plast.okna, plovoucí podlahy, lino, dům po rekonstrukci. Pěkný byt v žádané lokalitě. 1 290 000,- Kč
Byt 3+1 Šárka, DB/panel, 68 m2, 4.patro, bez úprav,
zachovalém stavu
1 100 000,- Kč
Byt 3+1 Hrdibořice, OV/cihla, dvoubytovka na okraji
obce s garáží, zahrádkou, vl. plynové topení, zvýhodněné podmínky odběru vody a elektřiny. 840 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Pronájem bytu 1+kk C Boudy, včetně zařízení, 36 m2,
4.patro. Ihned volné, byt je zařízený nábytkem, postelí,
sedačkou, lednicí a pračkou.
Cena 6 100 Kč /měs.
Pronájem bytu 3+1, Kostelec na Hané, OV/cihla, 2.
NP, 78 m2, lodžie, sklep, klidná lokalita, 6 km od PV,
volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
Byt3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.zařízený,
balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za domem, parkování. Volné 3/2009. 8 000,-Kč/měs. vč. inkasa
RODINNÉ DOMY:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK

1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč

RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek
152 m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V,
předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

RD2+1Otaslavice,menšířadový,cihlový,vodaobec.žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2. SLEVA!650 000,- Kč
POZEMKY
St. pozemek Slatinice-Lípy, vel. 1010 m2, dům s č.p. a
stodola ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě.
1 050 000,- Kč

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

Tel.:606 922 838

RODINNé DOMY, CHATY

* NOVINKA * RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový, plastová okna, nová střecha,
rozvody vody a plynu, dva sklepy, dvojgaráž,
veškeré IS, obytná plocha 150m2, pozemek
1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
* NOVINKA * Rekreační chata mezi obcemi
Čunín a Maleny na samotě uprostřed lesa, v
sousedství jsou jen čtyři další chaty. Chata je
přízemní, podsklepená. Vstupní nekrytá terasa,
hala, kuchyň a ložnice, WC suché. Zastavěná
plocha chaty včetně terasy je 50m2. Celková
plocha oplocené, udržované zahrady je 462m2.
Cena 350.000 Kč.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
příroda.
Cena k jednání je 1.900.000Kč.
Tel.:606 922 838

Byty prodej Prostějov:
1+1 Matrinákova, osobní vlastnictví, panel, 32m2,
5.patro, nový výtah, dům i byt po rekonstrukci, orientace jižní, ihned volný.
Cena: 770.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 920.000,-Kč
3+1 Kostelecká, družstvo, panel, 72m2, dům po
kompletní rekonstrukci, byt v původním udržovaném
stavu, orientace východ-západ. Cena: 1.100.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
2+1 J.B. Pecky, 55m2, 1.patro, cihla, byt po kompletní precizní rekonstrukci, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc
Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba
s č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce,
pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném
technickém stavu určené k demolici s možností
využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov -lukrativní stavební pozemky v severní
části města, 2 pozemky o výměrách 1.800 a 2.400
m2 (s možností rozparcelování), inženýrské sítě a
příjezdová cesta v těsné blízkosti pozemků.
Cena: 1.100,-Kč/m2
Ostatní:
Prodej řadové garáže Prostějov-Krasice,
Moravská, elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace)
Prostějov, Erbenova, zvýšené přízemí, 112m2,
ordinace, soc. zázemí, čekárna, úklidová místnost.
Cena: 6.600,-.Kč/měsíc + energie
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ
PŮJČKY OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

POZEMKY

* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o celkové výměře 1.520m2. Parcela leží v lokalitě s
unikátním výhledem na Plumlovskou přehradu.
V ceně pozemku jsou obsaženy i kompletní ing.
sítě a komunikace. Začít se stavbou RD je zde
možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třetinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

www.kk-reality.com

◘ Prodej RD 1+1 v Ondraticích po
částečné rekonstrukci. Koupelna, kuchyně,
el, voda částečně omítky. Cena 650 000Kč.

◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po
rekonstrkci, omítky, podlahy, koupelna,
kuchyň, střecha, zahrádka 150m2 s vjezdem.
Cena 2.500.000,-Kč

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u Konice.
Dům je po kompletní rek. Zahrada 660m2,
2 vjezdy, krásné podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na Dolní ulici, lodžie, plastová okna,
zateplení.71m2.
Cena 1 495 000,-Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví, Zrzavého, lodžie, plastová
okna,zateplení,úpravy. Cena 1 250 000,-Kč
◘ Prodej bytu 1+1, novostavba,
3.patro,40m2,balkon,orientace JV,
Cena 1 195 000,-Kč

PRONÁJEM

◘ Pronájem bytu 2+1, prostorný, nedaleko
centra, zvýšené přízemí, 68m2, byt je po
rekonstrukci, prostorné vestavěné skříně.
Cena 7500,-Kč včetně inkasa
◘ Pronájem bytu 2+1 na Bulharské ul ,
cihlový, , nedaleko centra, vlastní topení.
Cena 5300,- + inkaso ( cca. 2500,-)

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní
dvůr, posezení, parkování.

Byty pronájem

Ivanovice n. H. RD 2+1 v rekonstrukci, plastová okna, el. 220/380 V, obecní voda, malý dvorek.
Cena 235 tis. Kč

2+1 PV Okružní, panel
7.500 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en

Byty prodej

Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
Cena 540 tis. Kč

Rozstání – RD 2x 2+1, přípojky: plyn,voda,kanalizace před domem.Dvůr s možností parkování,studna.Vhodné i jako chalupa.
Cena 235 tis. Kč

Klenovice – RD 3+1 s průjezdem, v řadové zástavbě, voda obecní, plyn před, ohřev vody el. bojler, topení lokální na tuhá paliva,
zahrada s vjezdem.
Cena 648 tis. Kč

BYTY

* NOVINKA * Prodej bytu 2+1, Prostějov, ul.
Západní, DB, panel, 4 NP, 44m2, plast. okna,
sklep, jádro původní, byt po část. rekonstrukci.
Parkování u domu.
Cena 980.000Kč.
* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších investic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, OV, cihla, 1 NP,
85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové (k
dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balkon, 4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci
– bez dalších investic. U domu kryté garážové
stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná
a klidná lokalita!! MOŽNOST VÝMĚNY
TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ DŮM V
PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Cena 1.600.000Kč – SLEVA !!
Tel.: 606 922 838

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653, 777 051 361
E-mail: info@kk-reality.com

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Pá: 9.00 - 12.00

Školní 14 v Prostějově , tel./fax: 582 331 314,
mob.: 608 888 541, www.a-zreality.cz
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

Kravařova 10, Prostějov
tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940

Myslejovice – RD 2+1 s vjezdem, zahrada 1.165 m2, smíšené
zdivo, v RD probíhá rekonstrukce – nové podlahy, nová el., topení
el. přímotopy. Možno k bydlení i rekreaci.
Cena 750 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice

1+1 OV, PV Okružní
1+1 OV, PV Libušinka
2+1 OV, PV K.Svolinského
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, PV Moravská, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,

835tis Kč
835tis Kč
1.200tis Kč
1.090tis Kč
1.590tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč

Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV
Cena 850 tis. Kč
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.260 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 1.290 tis. Kč
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV Cena 1.450 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.470 tis. Kč
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

DOMY
RD 2+1 Smržice 60m2. 200.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Kostelec n. H. menší dům k rekonstrukci, dvůr,
zahrada, klidná lokalita 220.000Kč
T:732 285 189
RD 2+1 Hor. Štěpánov 270.000Kč
T :723 335 940
RD Dobromilice Cena 350.000Kč
T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 450.000Kč
T:723 335 940
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les. Cena
480.000Kč
T:732 285 189
RD 2+1 Lešany Cena 739.000Kč
Tel:739 322 895
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 750.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Myslejovice zahrada Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hradčany 1.180m2
T:723 335 940
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci.
Cena 995.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Polkovice dvůr, zahrada, plyn.ústř.topení Cena
1.100.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Ivaň dobrý stav, zahrada Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

Pronájem prodejny PV - Kostelecká ul.
12 tis Kč + energie
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz

www.reality-prostejov.com

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1,
garáž, dílna, bazén.
2.790tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1. 1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
pozemek 824m2, rozestavěný.
3.390tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1, udržovaný,
dvůr, zahrada, plast. okna.
949tis Kč
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký
pozemek, stodola.
1.090tis Kč
Zděná chata mezi obcemi Suchdol – Maleny.
1.200tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku,
1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská,
1.500,- Kč/m

Mobil: 775 246 321
1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
1.110tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
2+1 OV, PV E. Králíka.
1.090tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla. 1.190tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek. 1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek 1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro.
1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
850tis Kč
RD PV, Vrahovice, 6+1, podsklepený,
zahrádka cca 150m2.
2.090tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci
1.190tis Kč
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,
garáž
1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci
200tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.

470tis Kč

RD 4+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2.pl. okna, nová
el., nová koup.a wc. Cena 1.150.000Kč T:723 335 940
RD Stražisko Cena 1.250.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Kostelec n. H. dobrý stav, vjezd pro auto, dvůr,
dílna, zahrada. Cena 1.315.000 Kč
T:732 285 189
Nový RD 3+1 Kostelec n. H. Zahrada naproti domu.
Cena 1.350.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Kralice po část. rek., nová střecha, topení,
plast. okna. Dvůr a zahrada. Cena 1.480.000 Kč
T:732 285 189
RD 2x 4+1 a komerční objekt Přemyslovce. Pozemek
582 m2. Cena 1.575.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Čelechovice. Po rek., pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, kuch. linka na míru, ústř. plyn. topení,
dvůr, garáž. Cena 1.750.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov po rek.,zahrada.Cena 1.850.000Kč
T:723 335 940
RD 6+1 Čelech. Kaple zahrada 2.000m2,nová koupelna a WC.Cena 2.100.000Kč
723 335 940
RD 5+1 Určice Zahrada 500m2, garáž T:774 841 109
Výstavba nových domů 3+KK 70 m2 za 2.250.000Kč
a 4KK 94m2 za 2.550.000Kč Prostějov Vrahovice
V ceně pozemek, inž. sítě, výst. domu na klíč včetně
DPH. Bydlení pro všechny věkové generace. Dům za
cenu bytu
T:732 282 189
RD 5+1 6km od PV Velmi pěkný, garáž, zahrada,nová
koupelna, ústř. Topení.Cena 2.500.000Kč
T:723 335 940
Výstavba nových samostatně stojících domů 4 až
6+kk Prostějov-Vrahovice. Možnost výběru všech
stavebních materiálů. Pozemky 813m2, užitná plocha
od 100m2 do 250m2. Ceny od 3.290.000Kč.
T:732 282 189
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Klenovice. Nadstandardní. Pozemek 852m2.
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč
T:723 335 940
POZEMKY
St. Pozemek Mostkovice 900m2 š 15m, d 60m. Cena
430.000Kč
T:739 322 895
Poz. Plumlov. přehrada na chatu 800m2, studna,el.
T:723 335 940
Pozemek Otaslavice na chatu 2.114m2 u lesa. Cena
317.000Kč
T:723 335 940
St. poz. Krumsín 1.370m2 Cena 530.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. Pozemek Pv
Atraktivní lokalita u hotelu
Teniskomerc 1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
PRONÁJMY
1+kk Hvězda v suterénu 20m2 Nájem 4.000Kč
T:723 335 940
1+1 Waitova 42 m2 +balkon a velká komora. Nájem
6.000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Šafaříkova Cihla po celkové rekonstrukci. Nájem
5.500 +en.
T:739 322 895
1+1 Beneše Nájem 4.400Kč +1.500Kč ink.
T:739 322 895
1+1 C. Boudy cihla Nájem 4.500Kč +1.500Kč en.
T:739 322 895
1+1 Brněnská Cihla Nájem
vč. ink. 6.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+1 Krasická 39m2. Nájem 6.700Kč vč. ink.
T:739 322 895
2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč T:739 322 895
Nový 2+1 Olomoucká podkrovní 65m2 Nájem
6.000+ink.
T:723 335 940
2+1 Plumlovská 56m2, přízemí Nájem vč.ink.7.000Kč
T:723 335 940
2+1 J.B. Pecky Nájem vč. ink. 8.000Kč T:739 322 895
3+1 Tylova šatna, 72m2 +lodžie. Nová koupelna. Částečně zařízený. Nájem 7.400Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 Sidl. Svobody. Zařízený i nezařízený. Nájem
4.000Kč + 4.000Kč ink.
T:739 322 895
2+1 Olomoucká Cihla. Byt je zařízený, ale je ho možné
vyklidit. Nově vymalováno.Za domem zahrada. Nájem
vč. ink 8.000Kč
T:739 322 895
Nadstandardní cihlový byt 3+1 Rejskova. 90m2. Po
kompletní rekonstrukci. Jedna ložnice o úroveň výš v
podkrovní nástavbě. Byt má krb a prostornou terasu.
Nájem 7.000Kč + eng.
T:739 322 895
4,5+1 Rejskova 120m2 + terasa. Po rekonstrukci.
Nájem 8.000Kč + eng.
T:739 322 895
Nadstandardní 7+1 Klenovice Bazén, dvojgaráž, zahrada.Nájem 15.000Kč
T:723 335 940
Pronájem garáže Šmerala
T:723 335 940

www.realitypolzer.cz

Prodej řadového RD 4+1 s dvorkem, Čechovice, po kompl. rekonstrukci, bezvadný stav.
Cena: 2.400.000,-- Kč
Prodej RD v Prostějově, Nerudova
ul., 4 + 1, zahrada 800 m2, vjezd, garážování, nutné investice.
cena : 3 500 000,-- Kč
Prodej RD Ivaň 5 + 1, dům z roku
1990, topení ÚT a TP, zahrada, velmi
pěkný.
cena: 2 780 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem Plumlovská ul., 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2
cena: 2 250 000,-Prodej bytu 3 + 1 v OV, cihla, sídl.
E. Beneše patro, samostatné topení,
nový kotel ÚT, lodžie, velmi pěkný
byt, nízké náklady na bydlení.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Prodej bytu 2 + 1 v Brně, cihla,
osobní vlastnictví, poschodí, klidná
čtvrť nedaleko centra.
Cena : 1 700 000,-- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
v Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní
podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na
pozemek, malá zahrada.
cena: 1 350 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladové haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady, kanceláře, manipulační
plochy, vše ve velmi dobrém stavu, 1
600 m
cena: 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě,
cena: 1 750 000,-- Kč.
Pronájem garáže na Olomoucké ulici u Cílu.
Cena 900,-- měsíčně

Byty prodej

Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
Cena 1.099 tis. Kč

BYTY
1+kk Okružní Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV V případě zájmu i včetně
zánovní zařízení bytu. Lodžie. Cena 640.000Kč
T:739 322 895
1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po rekonstrukci.
Cena 830.000Kč
T:739 322 895
1+kk Pv-Krasice 1.000.000Kč
T:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 887.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Rohová link, balkon, sklep. 39m2. Náklady
jen 1.900kč/měs. Cena 1.189.000Kč
T:739 322 895
1+1 Resslova OV cihla Cena k jednání 840.000Kč
T:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 900.000Kč
723 335 940
2+1 Slavíčka. Dům po revit. Byt po částečné rek.
Lodžie, šatna. Cena 1.030.000Kč
T:739 322 895
2+1 B. Šmerala
lodžie, šatna 1.040.000Kč
T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
náklady.990.000Kč+ provize
T:732 285 189
2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast. okna,
žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena k jednání
1.189.000Kč
T:739 322 895
2+1 s garáží Dr. Mičoly OV Cihla 63m2 + balkon.
Velmi dobrý stav. Sklep 12m2. Náklady 2000Kč.
Cena 1.190.000Kč. Možno i garáž za 160.000Kč
T:739 322 895
2+1 Šárka 68m2 Cena 1.200.000Kč
T:723 335 940
2+1 Rumunská 50m2, 1.230.000Kč
723 335 940
2+1 Zrzavého OV, dům po revitalizaci, 78m2 +sklep.
Jádro obložené, nová linka, koupelna po rek. Cena
1.239.000Kč
T:739 322 895
2+1 Česká OV Cihla. Po částečné rekonstrukci.
Úplně nová linka. Velmi nízké měsíční náklady. Cena
1.240.000Kč
T:739 322 895
2,5+1 Okružní OV. Po rekonstrukci. Nová rohová
kuch. linka na míru, stropní pohledy, v pokojích parkety. V předsíni nové vestavěné skříně s bodovým
osvětlením. Obývající pokoj s alkovnou, balkon, sklep.
Cena 1.190.000Kč
T:739 322 895
Nový 2+kk PV-Krasice Možno i garážové stání. Cena
1.490.000Kč
T:739 322 895
Nový 2+1 Vrahovická Právě dokončen. V domě po
generální rekonstrukci. Za domem uzavřený dvůr.
Stání pro vozidlo 14 m2 v ceně. Cena 1.380.000Kč
T:739 322 895
3+kk Olomoucká OV, cihla Dům i byt po rekonstrukci.
Neprůchozí pokoje. Orientace bytu do zahrady. Cena
1.389.000Kč
T:739 322 895
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.300.000Kč
T:723 335 940
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč T:723 335 940
3+1 Partyzánská Balkon. Snížení ceny 1.290.000Kč
T:739 322 895
3+1 s garáží Moravská Cihla OV 75m2 + sklep.
Prosklená lodžie. Neprůch. Pokoje. Cena 1.640.000Kč
Možno koupit i garáž za 260.000Kč T:739 322 895
3+1 centrum PV OV, cihla 75m2+lodžie, sklep. Cena
1.698.000 Kč
T:739 322 895
3+1 A. Fišárka 76m2 lodžie, komora, velký sklepe, vl.
topení. Cena 1.835.000 Kč
T:732 285 189
3+1 Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66 m2.Cena
849.000Kč
T:732 285 189
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní
zahrada, 2x sklep a garáž. V klidné lokalitě, původní
dobrý stav. Cena 2.320.000Kč
T:732 285 189

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

Prodej RD/Chalupa 1+kk s možností rozšíření, Čechy pod Kosířem, udržovaný, velmi dobrý tecnický stav, vhodné k rekreaci, pěkné
prostředí.
Cena: 380.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
420 m2, téměř dokončená kompletní rekonstrukce, finální podoba
podle přání klienta, doporučujeme prohlídku. Cena: 2.200.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
1036 m2, částečně zrekonstruovaný, možnost okamžitého nastěhování.
Cena: 1.690.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 660. 000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, lodžie, panel, PV – E. Beneše
Cena: 660. 000,- Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV – Italská Cena: 980.000,- Kč
Byt 1+kk, OV 37 m2, lodžie, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena: 1.000.000,- Kč
Byt 2+1, dr., 62 m2, lodžie, panel, PV –A. Slavíčka
Cena: 1.030.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55 m2, lodžie, panel, PV – sídl. Svobody, po rek.
Cena: 1.250.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, novostavba, PV – Krasice, garážové stání
Cena: 1.495.000,- Kč
Byt 3+1,dr.,75 m2, lodžie, panel, PV - Tylova
Cena: 1.445.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení
garáže
Cena: 1.500.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55m2, lodžie, panel, PV-Dolní, komplet rekonstrukce
Cena: 1.450.000,- Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, lodžie, cihla, PV - Moravská, přikoupení garáže
Cena: 1.640.000,- Kč
Pronájem bytu 2+1, 62 m2, PV – Okružní
Cena: 7.500,- Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Nabídka nových
dvojdomů Prostějov

V městské části Vrahovice,
dispozice 3+kk a 4+kk,
pozemek 255m2, zděné domy.
Cena včetně domu na klíč,
pozemku, inž. sítí a DPH

2.250.000,- Kč

Rodinné domy za
cenu bytu, bydlení pro
všechny generace !

www.realitypolzer.cz
tel. 732 285 189
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Realitní kancelář

Plumlovská 96 , Prostějov
TEL: 605 247 968 , 603 533 860
www. h y p o - r e a l i t y . c z

Výběr z nabídky:

RD 2+1, PV, centrum, malá zahrádka, po rekonstrukci,
možnost půdní vestavby.
Cena: 1 999 999,-Kč

RD 4+1 Smržice, novostavba, kolaudace r. 2004, malá
zahrádka .
Cena: 2 999 000, Kč

Rozlehlý RD 7+3 , Olšany , po kompletní rekonstrukci.
Nová střecha , dvougaráž , átriový dvůr , zahrádka . Možné užití na tři byt. jednotky. Vhodné pro větší rodinu , nebo
sídlo fy .
Cena: 4 890 000 , Kč

Vykoupíme Vaši nemovitost !!

Dr. byt 2+1, PV, A. Slavíčka, šatna, lodžie, plast. okna,
zateplení. V I.patře panel. domu s výtahem. Nová kuch.
linka.
Cena: 990 000,-Kč.
Dr.byt 2+1, PV-E.Beneše,plast.okna,lodžie,zateplení.
Vybourané jádro!
Cena: 1 030 000,-Kč.
Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 790 000 Kč.
Byt 2+1,PV-Dolníul.,vosobnímvl.,plast.okna,lodžie,zateplení . Větší byt se šatnou.VI. patře, 58 m2. Cena: 1 180 000,-Kč

Byt 2+1 ,Okružní ul. PV, 62 m2, v osobním vl., III.poschodí panel.domu.Plast.okna,lodžie,zateplení,vchod,střecha,atd.Byt je v původním udržovaném stavu.Hypotéku
vyřídíme zdarma.
Cena: 1 320 000,-Kč

Přenechání pronájmu luxusní restaurace v centru PV.
Cena za kompletní vybavení: v RK

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním
a depozitní úschovou .

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte
číslo
608 022 023
Prodám družstevní byt 3+1 po
rekonstrukci, v panelovém domě
v Němčicích n.H.
Tel. 776 888 547.

NOVÉ BYTY – PROSTĚJOV

JEZDECKÁ / STUDENTSKÁ
Stavba dokončena.
Poslední volné byty v novostavbě.
Sleva na vybrané byty až 200.00,- Kč.
Ke každému bytu sklep a parkovací stání
Více informací na www.jezdecka.cz

TEL.: 775 780 984

www.jezdecka.cz

Reality

6. dubna 2009
6. dubna 2009

Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

Tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

Tel. 775 780 984

reality

reality

reality

práce

práce

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá! 773 925 779.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

Pronájem 1 + 1 a 1+kk, v PV, cena dohodou. Ihned volný. Tel.: 724 337 984.

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.

Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ PRÁCE ANI VYSOKÝCH PŘÍJMŮ OD 12 – 60.000 Kč.
Inf.: 775 972 354.

Přijmu pracovníka do pekařské provozovny na pozici – vedoucí směny.
Podmínky: vyučení v oboru pekař nebo příbuzný obor, praxe. Inf: 8 14 hod.
Tel.: 582 342 092.

Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
851 606.

Byt2+kk,52m2,sklep,terasa.

Cena1.351.220,-Kč

Tel. 775 780 984

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 608 211 482.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.

Byt 2+kk, 72 m2, sklep, terasa. Cena: 1.580.250,- Kč
Tel. 775 780 984

Byt 3+kk, 106 m2, sklep, balkon. Cena: 2.698.620,- Kč

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
773 925 779.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
777 231 606.

Byt

Tel. 775 780 986

Želeč. Prodej řad. RD 2+1 s průjezdem do dvora. V
dobrém tech. stavu. Garáž, hosp. budovy. CP 560m2.
Zahrada 375m2. Elektr. topení. Plyn na pozemku. Voda
obecní.
Cena: 1.450.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov - Belgická. Prodej DB 2+1. 44m2. 2. patro.
Udrž. původní stav. Nová koupelna. V blízk. aquapark,
supermarkety. Parkování před domem.
Cena: 949.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 775 125
779.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.
Prodám byt 2 + 1 v Kostelci na Hané.
Hezký slunný byt v osobním vlastnictví. Panelový dům po revitalizaci (zateplení, plastová okna, lodžie). Volný
od dubna 2009. Cena k jednání cca
1.250.000 Kč. V případě zájmu volejte 777 051 180.
Prodám byt 1 + 1, PV, A.Slavíčka.
Cena 780.000 Kč. Tel.: 777 88 47 42.
Hledám sklad textilu cca 200 – 300
m2. PV a blízké okolí. Tel.: 777 251
006.
Hledám pronájem 1. místnosti k bydlení. Tel.: 724 411 474.

Kostelec na Hané. Prodej staveb. pozemku. IS v místě.
Vobci dobrá obč.vybavenost. Možno využít na 2 RD.
Cp 2.720m2. Šířka 20m - délka 126m.
Cena: 399,- Kč/m2
Tel. 775 780 986

Kostelec na Hané. Prodej RD 4+1 v dobrém stavu.
Vpřízemí 2 v patře 3 pokoje. Předzahrádka, dvůr, studna,
kůlna, zahrada. NeníWC a koupelna.
Cena: 1.320.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov - Západní. Prodej bytu 2+kk. Moderní kuch.
linka vč. elektr. spotřeb. Skříně na míru, lodžie, sklep.
Možno dokoupit garáž. stání.
Cena: 1.449.000,-Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov - Moravská. Prodej bytu 3+1. 75m2. 2. patro.
Kuch. linka na míru vč. elektr. spotřebičů.Vestav. skříně.
Vstup.hala, neprůchozí pokoje, lodžie, parkety.
Cena: 1.600.000,-Kč
PRO KlieNTY HledáMe

• Pronájem panelového nebo cihlového bytu
1+kk nebo 1+1 v Prostějově. Spěchá!
• Rodinný dům ve Vrahovicích, Plumlově a
Smržicích.
• Obchodní prostory v centru města Prostějov.
• Činžovních domů v centru města pro zahraniční firmu.
• Pozemky ve Vrahovicích, Smržicích a
Kostelci na Hané.
• Garáže v Prostějově i okolí.
• Nebytové prostory – sklady v Prostějově a
okolí.
• Pro významného klienta hledáme byt 1+1
v Krasicích , Sídliště Svobody, Sídliště
Prostějov Západ. do 1mil. Kč. Spěchá !!!
ZdARMA NABÍZÍMe:
• Právní servis
• Kupní smlouvy
• Určení tržní hodnoty nemovitosti
• Odhad nemovitosti

tEL.: 775 780 986
Hledáme:

makléře/ky pro tým
Prostějov

Nabízíme:
- Zázemí silné finanční skupiny
České spořitelny a.s.
- Volnou pracovní dobu
- Zajímavé finanční ohodnocení
- Školení
Životopisy zasílejte na:
pvinvesting@pvinvesting.cz

www.pvinvesting.cz
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Prodám cihl. byt 48 m2, 2 + kk, po rekonstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
230.
Prodám DB 3 + 1, ul. Tylova. Volat
9 – 17 hod. tel.: 608 71 26 23.
Prodám DB v lokalitě Šmeralova ve
zvýš. přízemí. Dům po revitalizaci v
2005. Příznivá cena.
Tlf. 774 406 781 denně mezi 16 - 20
hod. Ne přes real. kancelář. Zn."solidní jednání".
Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
1. patro, zatepleno, plast. okna,
750.000 Kč, 724 337 984.
Prodám DB 3 + 1, sídl. Hloučela, dům
po celkové revitalizaci, v bytě nová
koupelna, kuchyň, plovoucí podlahy,
dlažby. Cena dohodou. Tel.: 774 928
936. Ne RK!
Hledám pronájem obchodních prostor v blízkosti centra – levně. Tel.:
608 851 438.
Hledám byt v okolí Husova nám. RK
nevolat. Spěchá. Tel.: 608 278 968.
Pronajmu 3 + 1 s garáží v PV, ul.
Západní. Tel.: 222 966 837, 724 173
240, www.ivatesarova@seznam.cz
Prodám RD 7 + 1, 6 km od PV, ihned
k bydlení. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Koupím chalupu i k rekonstrukci.
Stav nerozhoduje, hledám pěkné
prostředí, les. Tel.: 733 534 093.
Koupím garáž na sídl. Hloučela. Tel.:
774 11 09 10.
Pronajmu byt 3 + 1 ve Vrahovicích, 75
m2, cihla, 2. balkony, sklep. Volný od
3.5.2009. Cena vč. ink. 8.900 Kč. Tel.:
777 878 823.
Hledám RD v Prostějově nebo nejbl. okolí (Domamyslice, Krasice,
Vrahovice, Čechovice, Držovice a
pod.). Cena do 4.000.000 Kč.
Děkuji. Tel.: 736 473 705.
Prodej RD 4 + 2, Čelechovice n/H,ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Autoklub Prostějov o.s., Bulharská 1,
pronajme kancelář. Tel.: 602 762 869.
Pronajmu část. zař. 4 + 1, v centru PV.
7.900 Kč + ink. Tel.: 602 50 20 98.
Prodám cihlový byt 3 + 1/B, v OV.
Tylova ul., PV. 604 476 866.
Pronájem bytu 1 + 1 i ke komerč. uč.
Tel.: 722 912 715.
Prodám chalupu se zahradou – Zdětín.
500.000 Kč. Bez RK. Tel.: 732 927 969.
Prodám DB 1 + 1, 38 m2, lze převést do
OV. Vše po rekonstrukci - vodo, plyn,
el., podlahy, okna + soc. zař. Bez RK. 10
min. od centra. Tel.: 603 379 793 po
16.00 hod.
Prodám dům (1. patro), v PV,
Havlíčkova ul., zahrada, zrekonstruováno. Tel.: 603 218 740.
Pronajmu: nadstandardní byt 3 + 1, 90
m2, v centru PCV. Měsíční nájem 7.000
Kč + ink. Volný ihned. Byt 3 + 1, 100
m2, nájem 7.800 Kč + ink. Volný od
1.5.2009. Nadstandardní byt 4 + 2,
120 m2, v centru PV. Nájem 8.000 Kč +
ink. Volný ihned. Tel.: 603 873 449.
Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svob., cena
7000 Kč včetně inkasa. Volný ihned.
Tel.: 728 721 270 po 16. té hod.
Pronajmu byt ve starším RD v PV v
blízkosti centra. Tel.: 608 467 922.
Pronájem 5ti částečně zařízených kanceláří v blízkosti centra, přízemí. Tel.:
773 661 018.
Pronajmu byt 2 + 1 v cihlovém domě v
PV. Tel.: 607 798 040.
Pronájem prostor v 1. patře na ul.
Svatoplukova, cca 160 m2, soc. zázemí,
parkování ve dvoře. Levně. Tel.: 602 74
33 34.
Koupím zadlužený byt v Prostějově,
platba ihned. Tel. 607 914 813.
Koupím byt 2 + 1 v os. vlastnictví.
Cena do 1.100.000 Kč. Děkuji. Tel.:
731 188 624.
Prodám byt 1 + kk, na ul. Krasická, 38
m2, balkon + sklepní kóje. Ihned volný.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 773 940 777.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV. RK nevolat. T.: 604 487 707.
Pronajmu 300 m2 zahrady v PV.
Samostatný vchod, vrata. Cena dohodou. Tel.: 737 883 796.
Prodám panelový byt 3 + 1 s velkou lodžií na Kostelecké ul. Byt v původním
stavu, dům po celkové opravě. Rychlé
jednání – dobrá cena. Informace na tel.:
728 408 056. Ne RK.
Prodám RD 4 + 1 v obci Držovice. Cena
2.450.000 Kč. Tel.: 773 664 790.
Pronajmu garáž na Brněnské. Tel.: 777
941 978.

Prodej dvougeneračního RD v
Ohrozimi 4+1 a 3+1 a 2+1 s pěknou
zahradou. Cena 1,99 mil. Tel. 777 181
816.
Pronájem 3 + kk, cihla, Havlíčkova
ul., po rek., nová linka, kuchyň, internet, satelit, vl. topení, od 1.4.2009.
Tel.: makléř 608 776 089.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronajmu byt 1 + 1, 777 938 973.
www.centrum-reality.cz
Pronájem 3 + 1 po rek., cihla
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej stavebního poz. v Kostelci
Prodej RD Mánesova 12, v PV
Prodej 3 + 1 E.Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží B.Němcové
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř
Chata 1 + 1 Myslejovice, zděná 20m2,
zahrada, obec. voda/studna, koupelna
s WC v chatě. NE RK. 604821332.
Prodám polovinu větší nemovitosti na
Drahanské vrchovině. V blízkosti les,
kemp Baldovec, CHKO Moravský
kras. Cena 450.000 Kč. Informace
mob.: 605 490 982 po 19. hod.
Prodej 2 + 1, A.Slavíčka, DB/P, 4. p.,
50m2, lodžie, šatna. Ihned volný. Tel:
774 101 818, www.byty-gfb.cz
Koupíme RD do 20 km od Prostějova
do 1 mil. Tel.: 774 858 723.
Prodám 2 + 1 v OV, Sídl. svobody, přízemí, v kompl. zrekonstruovaném domě. Byt v původním stavu. 900.000
Kč. Tel.: 737 879 699.
Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena k jednání. Tel.: 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku v
Kostelci na Hané, výměra 2393m2, IS
u pozemku, cena k
jednání. Tel.: 603 598 193.
Prodej bytu 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání.
Tel.: 603 598 193.
Prodej panel. bytu 1 + 1 Sídl. svobody,
původní stav, udržovaný, dům po
kompl. rekonstrukci, nízké náklady.
Tel.: 603 598 193.
Prodej panelového bytu 3 + 1 DB s
převodem do OV, ul. Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1.150.000 Kč. Při rychlém jednání sleva! Tel.: 603 598 193.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
733-340 168.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.
Pronajmu pokoj v RD + pračka, soc.
zařízení. 3.300 Kč/měs. Tel.: 739 375
283.

gratulujeme

Prodám pozemek v Seči cca 1.000 m2,
téměř rovina. Krásný výhled, jižní orientace. Cena dohodou. Tel.: 724 337
984.
Pronajmu byt na Sídl. svob. 1 + 1, tel.:
777 941 978.
Prodej řadového RD 2 + 1, Otaslavice,
plyn, vodovod, kanalizace, ZP 295 m2.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej bytu 3 + 1, OV/C, lodžie, 80m2,
blízko centra, po rekonstr. Tel: 774 101
818, www.byty-gfb.cz
Prodej RD 4 + 1, ČelechoviceStudenec, ZP 139m2, zahrada 143m2.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz

Prodej RD 2 + 1, Klužínek u
Konice, ZP 667m2, 2 zahrady 838
+ 362 m2, hopod. budovy. Plyn,
kanalizace. Vhodné i pro chov koní. Ihned volné.
Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

Jen jednou v roce přijde den
slavnější než všechny jiné, v
němž se pak člověk zamýšlí,
jak život rychle plyne.
Ať ještě mnohý rok se k tvým
létům přidá, štěstí, zdraví,
pohoda, to vše ať se střídá.
Dne 7.4.2009 oslaví své životní
jubileum, krásných 70 roků
pan Jaroslav KORCHOŇ
z Čechůvek.
Pevné zdraví přejí manželka,
dcery, zeťové a vnoučata.

Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14h.
www.studio365.eu
www.domajob.cz Trend 21. st
Hledáte práci? Přijmeme kadeřnici/ka, kosmetičku a manikérku na ŽL.
Informace na tel.: 731 11 52 50.
Hledám obchodního zástupce pro Ol.
kraj. Tel.: 608 025 895.
Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.: 608
025 895.
Leading manufacturing company is
seeking qualified, energetic applicants
for sales administration. Advanced
English and basic PC skills essential. 5
years experience preferred. KONTAKT Miloš Běhal personální ředitel
Wisconsin Engineering CZ s.r.o.,
Vrahovická 41d 796 01 Prostějov. Tel:
+420 582 401 950.
Kariéra - www.internetjob.cz/simi
Přijmu spolupracovníky.
Nadstandardní příjem. Tel.: 605 813
574.
Spol. Cetsap s.r.o., přijme do HPP obkladače, zedníky. Požadujeme: min. 3
roky praxe, ŘP sk. B, flexibil a zodp.
Plat dohodou. 777 942 021.
Hledám na výpomoc při stavbě zámečníky, možno i zdatného důchodce.
Platba denně na ruku. Tel.: 602 719
273.
Nabízím domácí práci. 725 828 524.
Přijmu pracovníky pro Olomouc,
Prostějov, solidní práce i ohodnocení.
Volejte: 731 960 773.
Knižní velkoobchod Prostějov přijme
prodejce knih pro oblast PV, OL,
Boskovic a Lipník n/Bečvou. Vlastní
os. auto a mobil podmínkou. Zájemci
volejte na tel.: 777 280 967. Plat každý
týden.
Hledám kamarádku ve věku 40 – 50 let
pro práci v zahraničí. Tel.: 777 827 423.
Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. E-mail: stastny@a-zreality.cz, tel. 608 888
541.
Hledám uklízečku do salonu na dvě
hod. týdně. Tel.: 775 991 404.
Centrum zdrav. životního stylu příjme
nové kolegy. Vhodné i pro studenty a
absolventy. Zaučíme a zaškolíme Tel.:
773 552 026. Spěchá.
Hledám maséra/-ku do salonu. Tel.:
775 991 404.
Skvělá pracovní příležitost pro ženy!
Na HČ až 50 tis./m, na přivýdělek až 15
tis./m. Volná pracovní doba. Tel: 722
550 413.
Pro prodejnu tabák – tisk, přijmu pro
víkendový prodej prodavače/-ku.
Vhodné pro důchodce, min. znalost
PC. Tel.: 605 201 236, 728 562 535.
V obcích Prostějovska, Kroměřížska a
Blanenska, sousedících, anebo blízkých hranicím vyškovského okresu
hledáme spolupracovníky pro jednoduchou evidenční a vyhledávací činnost. Volejte 776 601 690.
Firma PS PLASTY CZ s.r.o.zabývající se výrobou a prodejem plastových
obalů pro potravinářství, přijme obchodní zástupkyni/-ce. Požadujeme
středoškolské vzdělání, znalost AJ, ŘP.
B, časovou flexibilitu, ochotu cestovat,
komunikativnost, znalost práce na PC,
samostatnost, nástup možný ihned.
Životopis s fotografií zasílejte na: pořízka@psplasty.cz, tel.: 582 330 871,
775 220 478. PS PLASTY CZ s.r.o., Za
Kosteleckou ul. (areál Veteriny),
Prostějov.
Přijmu brigádnice/-kyna provoz pláže a občerstvení Pl. přehrada sezóna
2009. 777 57 12 19.
Přijmu servírku (číšníka) k dennímu provozu. Tel.: 777 57 12 19.
Přijmeme kuchaře/-ku nekuřáka, na
sezónu. Restaurace Jadran club. Tel.:
602 714 622.
Hledáte práci, která pokryje vaše požadavky? Nehledejte tajemství, žádná
neexistují. Vaše dynamika pracovitost
a zájem vydělat si nadprůměrnou mzdu je klíč! Chtějte víc 733 348 508.

Přijmu pracovnici na úklid pekařské
provozovny (směnný provoz). Inf. 8
14 hod. tel.: 582 342 095.
Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.
Přivýdělek bez ŽL.
Tel.: 608 465 787.
Hledáme spolehlivou obsluhu do herny s barem. Požadujeme samostatnost,
spolehlivost a čistý trestní rejstřík.
Upřednostňujeme zájemce s praxí v
oboru a znalost obsluhy VHA. Nástup
možný ihned nebo dle dohody.
Informace na tel.: 608 714 751 p.
Kořínek.
www.cinnostdoma.cz/kov
Hledám kadeřnici na ŽL. Tel.: 731 073
743.
Přijmu obsluhu do pohostinství. Praxe
nutná! Věk není překážkou. Tel.: 603
528 679.
Bar herna Ponorka, přijme servírku
(číšníka) a kuchařku (kuchaře). Tel.:
602 588 617.
Firma ELMO-PLAST s.r.o. pro své
pracoviště v Alojzově přijme zaměstnance na pozici účetní/ administrativní pracovnice. Požadujeme: základní znalost PÚ a ANJ, znalost programu MS Word, Excel, znalost programu Pohoda výhodou, pozitivní přístup k práci, samostatnost. Životopisy
zasílejte na: e-mail: uctarna@elmoplast.cz
Firma se sídlem v Brodku u Prostějova
přijme vyučené: automechaniky –
opraváře zem. strojů s praxí, na opravy
nákladních vozidel přev. TATRA, LIAZ, AVIA – ŘP (skup. C není podmínkou), svář. průkaz aletro, plyn, CO2.
Doprava z PV do zaměstnání zajištěna.
Nástup ihned. Tel.: 582 333 380.
Přijmeme spolupracovníky na HPP
nebo brigádu. Výplata denně! Tel. 774
664 892.
Zapojte se s námi do jednoduché práce
– 12 tis. za obchodní případ, bez poplatků. 775 972 353.
Zasáhla vás finanční krize? Přišli jste o
zaměstnání? Končíte mateřskou dovolenou? Nevíte si rady, kam nastoupit?
Zajímavá pracovní příležitost. Tel. 777
882 644.
Hledáme obchodního referenta - znalost NJ slovem i písmem, internet, ŘP.
výhodou. Tel.: 603 204 749
Club restaurant Slunce přijme na HPP
vyučeného kuchaře/-ku s praxí.
Výhodné
platové
podmínky.
Informace paní Koudelková 604 50 54
77 po – pá 8 – 16 hod.
Nabízím hlídání dětí. Zn.: Další po dohodě. Tel.: 737 934 189
www.primabyznys.com
Stavební sdružení přijme zedníky a
stavební dělníky na ŽL. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.
Chcete si vydělat zapisování a zvedáním telefonů s možností z domu? Plat
6 – 14.500 Kč/měs. Info: 731 371 785.

oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na
Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová, lahvová, dárková vína sekty z
Moravy i zahraničí aj POZOR: dlouhodobá akce, více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
Akce - kus 10 Kč, Second hand Denis,
Vodní 4, PV. Po - pá 8.15 - 16.30. Těšíme
se na Vaši návštěvu.
Věštírna Bastet, Atrium 1. patro, Vás
zve na den otevřených dveří dne
9.4.2009 od 9.00 – 16.00 hod. Tento den
informace a naše služby zdarma.

Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem na moře,
parkování/garáž, TV + sat.
Info: www.vranjica.eu

auto-moto
Prodám obytný přívěs za os. auto zn.
Knaus. Výrazná sleva. Tel.: 582 368 319
+ zázn

6. dubna 2009

služby

služby

služby

PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).

JARNÍ AKCE KADEŘNICTVÍ
BEDIHOŠŤ
Stříhání + barvení - cca 300 Kč
Stříhání + foukání - cca 200 Kč
Tel.: 604 476 104
Manikúra, pedikúra
Modeláž nehtů – 350 Kč
Doplnění 300 Kč
Tel.: 604 662 609.

BEZKONKURENČNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA. BEZ POPLATKŮ, DO 48 hod. TEL.: 721 209 566.
POZOR! NOVĚ OTEVŘEN PENZION U LÁZNÍ. DENNÍ BAR, ZAHRÁDKA, HERNA, TERMINÁL.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ A RUČITELE
10 AŽ 100.000 Kč
SCHVALITELNOST 95 %
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ
TEL.: 774 744 459
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71
Stavební firma Kroupa – veškeré stavební práce. Tel.: 605 86 41 40,
www.ladislavkroupa.cz

RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
Provádíme strojní čištění podlah
(haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav.
Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro
různé příležitosti. Příjem objednávek
na tel.: 776 30 94 40.
Pokládka zámkové dlažby, fasády a
jiné práce. Tel. 720 318 195.
Bankovní nebankovní půjčky!!! Super hypo až na dobu 30 let. Ručíte tím,
co nabídnete. Konsolidace půjček, odkup a vymáhání pohledávek, kreditní
karty až do 500.000 Kč bez P.P. Řešení pro každého. Volejte 605 813 574.
Půjčky – rychle. Tel.: 777 785 634.
Provádím sádrokartonářské práce.
Dokončovací stavební, malířské a
výškové práce od A – Z. Tel.: 603 323
750.
Jste totálně na dně? Nebankovní peníze, registr a příjem neřešíme. Půjčky, úvěry a nebankovní hypotéky až
na 30 let pro každého do 48 hod. Volejte 731 933 795.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.

Vodo-topo-plyn – 608 747 788.
Chcete vědět, jak získat doživotní rentu? Nabízíme i spolupráci. doxe@seznam.cz, tel.: 777 336 543, 737
462 763.
Střechy. Tel.: 720 318 195.
Stavby plotů, zídek, face block, pokládka zámkové dlažby. Tel.: 720 318
195.
Provádím rekonstrukce koupelen, bytových jader, půdní vestavby. Tel.:
603 498 695.

Jarní úklid zahrady, průklest a zmlazování dřevin, růží, živých plotů, vyčištění záhonů a trávníků. Tel.: 737 867
950.
Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
Volejte 603 898 883.
Exekuce, dluhy vyplatíme – zást. nutná. Hotovost poskytneme, bez registrů
a poplatků. 775 972 353.

Potřebujete půjčku? Nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na český
trh! Volejte 775 344 666.
BOMBA! Všechny typy půjček a
úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci každému! Nebankovní hypo, až
na 30 let, exekuce do 48 hod., kreditní
karty. 773 546 234.
Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.
Jste totálně na dně? Nebankovní peníze, registr neřešíme, máme řešení
pro každého i do 48 hod. 774 664 892.
Všichni slibují, ale my půjčujeme. Hotovost na účet, bez potvrzení příjmů,
bez poplatku předem. Potřebujete jen
platný OP a peníze jsou vaše! Volejte
ihned 775 344 666.
Nebankovní peníze! Registr a příjem
neřešíme. Nebankovní hypotéka až na
30 let. Konsolidace půjček, kreditní
karty, směnky. 604 420 823.
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce. Tel.: 773
689 442.

Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.

Malby, nátěry, renovace van. Tel.: 777
597 212.

PRIMA – MASÁŽ Radek Kuchař,
Určická 37, Prostějov nabízí masáže za nízké ceny. ZP Metal – Aliance proplatí klientům až 600 Kč.
Masáže provedu i v pohodlí Vašeho
domova. Tel.: 732 619 661, 736 633
791, www.prima-masaz.cz
Doučím matematiku, 721 307 759.
SLEVOVÝ KUPON NA 100 Kč –
masáž celých zad nebo celého těla.
Platnost do 30.4.2009. Masérské služby, Havlíčkova 43, obj. 608 63 96 09.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
KOMPLETNÍ TESAŘSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE: rekonstrukce a
opravy střech, zahradní domky, pergoly, ploty, stavby r. domků, rekonstrukce bytových jader, obklady a dlažby. TELEFON: 776 150 634.
Žádali jste o hypotéku a banka Vás zamítla? Jediná nebankovní hypotéka na
trhu. Bez registru, bez potvr. příjmu,
bez popl. za ved. účtu apod. Tel: 776
129 119.

Provádíme malířské a natěračské
práce, nátěry oken, fasád a drobné zednické práce. Tel.: 775 288 421.
Zaváděcí akce
Půjčky do 300.000 Kč s možností
i pro nezaměstnané a bez ručení!
Tel.: 739 642 278.
Potřebujete pomoct s drobnými opravami v bytu, RD? Jsem zde! Instalatérské a zámečnické práce. Tel.: 775
036 376.
PŮJČKY VŠEM i rizikovým klientům. Půjčíme Vám kolik potřebujete.
Půjčka s nejvyšším procentem schválení. Volejte 776 611 054.
Půjčky na vyčištění exekuce na nemovitost. Žádné poplatky předem. Tel.:
606 582 217.
Stavební sdružení provádí veškeré stavební práce. Tel.: 608 46 38 84, 731
566 255.
Máte platný OP a potřebujete založit?
Tak volejte a neváhejte 733 359 088.
Půjčíme skoro všem! Ti co nemají
platný OP těm bohužel ne. Na nic nečekat a volat 733 348 508.
Novinka na trhu. Půjčky pro důchodce, studenty, ženy na MD i pro nezaměstnané. S možností bez prokazování příjmu. Jednoduché vyřízení. Info: 775 916 011.

Dne 12.4.2009 vzpomeneme
na 20. smutné výročí úmrtí
pana Jindřicha
RAUDENSKÉHO.
Kdo ho měl rád, vzpomene.
Kdo ho miloval, nezapomene.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek již od 7 Kč
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám hnojivo MPK 50 kg za 750
Kč, max. množství 200 kg. Tel.: 731
907 205.
Prodej konzumních brambor á 8
Kč/kg. Při pravidelných odběrech cena dohodou. Prodej krmných brambor á 1 Kč/kg. Firma Mlčoch Oldřich,
Lešany 36. Tel.: 721 308 323, 582 373
103.
Prodám rozkládací pohovku – dvoulůžko. Cena dohodou. Tel.: 737 808
715.
Co vše můžete nakoupit v prodejně
Ivka, Netušilova ul., Prostějov:
- Zdravotní a ortopedickou obuv na
problémové nohy (velice kvalitní a
pohodlná) - botasky zn. Vishot, gumáky, kopačky, tenisky a domácí
obuv - dětská atestovaná obuv –
zboží v nadměrných vel. až 50 – dámská bavlněná trika až do vel. XXL česká výroba – molitany plotny
2x1m, síla 0,5 – 10 cm, drtě, sedáky (i
nepotažené) – kosmetika Eurostyl,
Avon a Naturals, biovýrobky, parfémy do kabelky za 49 Kč – aktuální časopisy, DVD a CD. Převážně české
zboží.
Stavební bazar levně nabízí: perlinka
495 Kč/bal., rožky 9 Kč/bm, akryl.
vany od 3.000 Kč, sprch. kouty, dlažba, WC, skříňky pod umyvadlo aj.
Drozdovice 23, PV. Tel.: 582 340 988.

koupím
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

Utichlo srdce, uběhl čas
a vzpomínka zůstává v nás.
Dne 5. dubna by se dožil
70. roků pan Mojmír NEZVAL
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera
a syn s rodinami.

Prodám čistokrevná štěňata labradorského retrívra bez PP, odčervená,
očkovaná. 723 054 312.

seznámení
34/90/185 svobodný sympaťák, sportovní typ hledá spoluhráčku na
Squash, badmington a další aktivity.
Tel.: 776 703 737.

PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,

Cheminées a j.
- kamna,
- krbové nářadí
- čističe skel
Montáž kamen

-obklady, dlažby
sanita

2.4.1913 – 1977

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Komenského 6, PV
Otevírací doba:

PO - PÁ 1000 - 1700

Čas vše zhojí a člověk
nezapomene.
V těchto dnech by oslavili
manželé Josef a Ludmila
POSPÍŠILÍKOVI
výročí narození.

SO

900 - 1200

Tel.: 602 730 669

Dne 9. dubna 2009
vzpomínáme 1. smutné
výročí úmrtí pana
Antonína ROZEHNALA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka,
dcery Marie a Lenka s rodinami.

NOVÉ MODELY
SUPERIOR, APACHE
A STRATOS
JIŽ
V PRODEJI

7.4.1919 - 1975
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
se mnou dcera
Ludmila Dohnalová.

různé
www.azhubni.cz Jde to!

Hodinový
manžel
Potøebujete

Levná dovolená u moře pro kolektivy
Itálie – Rimini – hotel Rosela. 4. –
7.7.2009 – kompl. cena 6.850 Kč/os.
Chorvatsko – Rabak – chatový areál
Oliva: 17. – 24.8.2009, 24. –
31.8.2009 kompletní cena dle typu
ubytování cca 6.000 Kč vč. stravy. Pro
děti do 18 roků nebo na přistýlce SLEVA! ZÁVAZNÁ ZÁLOHA PŘI
PŘIHLÁŠENÍ 3.500 Kč. Bližší informace na tel.: 723 030 171, 604 622
128.

* vyměnit zámek?
* pověsit garnýže?
* sestavit nábytek?
* kape vám kohoutek?

VOLEJTE:

775 562 356

Koupím jakýkoliv elektromotor i nefunkční. 3 Kč/kg. Tel.: 728 004 095.

Daruji štěně jezevčíka zdarma. Pouze
do dobrých rukou. Tel.: 737 065 245.

STAVBY KRBŮ

Mob.: 604 259 957

Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

zvířata

KERAMIKA PLUS

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Dne 12.4.2009 uplyne rok,
co od nás odešla naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Milada
PŘECECHTĚLOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

prodám

Karel Sochor

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Chcete peníze bez zbytečných průtahů. Rychlé vyřízení. Volejte 604 316
090.

Půjčky pro všechny! Jen OP. Registr
nás nezajímá. Na ÚP, MD, ŽL, podnikatele, důchodce… Půjčky, úvěry, hypotéky. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Tel. 775 344 666.

Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.

Dne 9. dubna 2009
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana prof. Oldřicha
PROCHÁZKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují dcera Oldřiška a syn
Stanislav s rodinami

Fa SaM – úklidové služby provádí
kompletní jarní úklidy včetně mytí
oken a čištění koberců. Tel.: 582 331
332.

Vydělejte na burze min. 300 euro
denně novým systémem CFD. Novinka v ČR. Možno i pro laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.

Na směnku až 200.000 Kč, bez zástavy, bez ručitele, bez prokazování příjmů, bez registru. Tel.: 774 664 892.

vzpomínáme

Malířské práce Ondra.Tel.: 606 874
416, 582 360 355.

Express služba do 48 hod. Bank. i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.

Nabízím překlady krátkých textů –
německý jazyk. Tel.: 605 277 026.

Potřebujete peníze? Registr a příjem
neřešíme! Volejte! Máme řešení pro
každého! 731 960 773. Neváhejte!

Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken, žehlení
- strojní čištění koberců a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
Agentura Kopretina,
tel. 774149221
www.akopretina.cz, e-mail:
agenturakopretina@seznam.cz
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SPLÁTKOVÝ
PRODEJ
KOL
A ROTOPEDŮ
SLEVY
NA STARŠÍ
MODELY KOL
OPRAVY
DO 24Hod.

* servis
* součástky
* doplňky
* prodej

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

Hlaváčkovo nám 1,PV
Otevírací doba:
PO - PÁ 900 - 1600
sms po celý den

Tel.: 731 767 136

6. dubna 2009

DOSPĚLÍ HOKEJISTÉ ODPOČÍVAJÍ, MLADÍ VŠAK STÁLE VÁLÍ!

JESTŘÁBÍ MLÁDEŽ EXTRA
Na následující dvoustraně jsme pro vás připravili kompletní tabulkový
a výsledkový servis mládežnických výběrů HK Jestřábi Prostějov. Letošní hokejová sezóna se sice chýlí ke svému konci, ale žákovské výběry
jsou stále v plné permanenci. Absolvují totiž turnaje jak doma, tak i v zahraničí. K dobru jistě přijde i exkluzivní rozhovor s oporou druholigového mužského výběru Michalem Rakem. Těšit se můžete na další například s Romanem Hlouchem nebo „Pupou“ Dosedělem.

Liga juniorů, skupina „C“, o udržení
KONEČNÁ TABULKA
1. HK Jestřábi Prostějov
2. HC Frýdek-Místek
3. HC Orlová
4. HK Kroměříž
5. HC Uherské Hradiště
6. HC Šternberk

35
35
35
35
35
35

13
15
14
13
11
7

6
4
3
5
3
4

16
16
18
17
21
24

108:123
112:123
137:117
122:166
125:159
84:159

32
34
31
31
25
18

Liga dorostu, skupina „C“, o udržení
KONEČNÁ TABULKA
1. HC Orlová
2. HC Zubr Přerov
3. HC Žďár nad Sázavou
4. HC Břeclav
5. HK Jestřábi Prostějov
6. HC Kopřivnice

34
34
34
34
34
34

16
15
14
12
9
1

2
3
4
6
10
1

16
16
16
16
15
32

120:111
104:96
109:102
98:104
83:114
58:172

34
33
32
30
28
3

Žákovská liga, 9. třída, skupina „D“ o 7.-12. místo
KONEČNÁ TABULKA
7. HK Jestřábi Prostějov
8. HK MD Šumperk
9. Kometa Úvoz Brno
10. SHK Hodonín
11. HC Znojmo
12. HC Uh. Hradiště

32 19
32 18
32 15
32 7
32 6
32 3

5 8
5 9
8 9
1 24
1 25
3 26

138:99
118:79
111:74
69:162
77:173
87:178

43
41
38
15
13
9

Žákovská liga, 8. třída, skupina „D“ o 7.-12. místo
KONEČNÁ TABULKA
7. SHK Hodonín
8. HK MD Šumperk
9. Kometa Úvoz Brno
10. HC Uh. Hradiště
11. HK Jestřábi Prostějov
12. HC Znojmo

32
32
32
32
32
32

16
17
12
11
8
3

3
1
3
1
3
1

13
14
17
20
21
28

141:133
163:159
112:139
126:153
117:152
67:238

35
35
27
23
19
7

Žákovská liga, 7. třída, skupina „D“
KONEČNÁ TABULKA
1. Kometa Group Brno
2. HC Olomouc
3. HK MD Šumperk
4. HC Uh. Hradiště
5. HC Znojmo
6. HC Dukla Jihlava
7. HK Jestřábi Prostějov
8. Kometa Úvoz Brno
9. HC Havl. Brod
10. HS Třebíč
11. SHK Hodonín
12. HC Zubr Přerov

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

31
27
24
17
15
13
12
12
12
12
8
3

1
0
1
4
1
3
3
3
2
1
5
0

1
6
8
12
17
17
18
18
19
20
20
30

319:61
166:81
192:99
133:157
183:145
121:123
116:136
126:159
93:170
113:149
92:163
37:248

63
54
49
38
31
29
27
27
26
25
21
6

Žákovská liga, 6. třída, skupina „D“
KONEČNÁ TABULKA
1. Kometa Group Brno
2. SHK Hodonín
3. HC Olomouc
4. HC Havl. Brod
5. HC Dukla Jihlava
6. Kometa Úvoz Brno
7. HC Zubr Přerov
8. HC Uh. Hradiště
9. HC Znojmo
10. HS Třebíč
11. HK Jestřábi Prostějov
12. HK MD Šumperk

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

30
28
25
19
17
16
14
14
9
8
4
4

0
0
2
2
2
3
1
0
5
2
2
1

3
5
6
12
14
14
18
19
19
23
27
28

265:66
178:76
199:69
157:113
119:108
131:119
116:155
123:189
86:138
62:163
62:175
50:177

60
56
52
40
36
35
29
28
23
18
10
9

107:27
101:32
77:44
70:51
71:67
59:66
65:59
45:92
43:101
19:118

32
30
23
21
20
15
14
13
8
4

132:24
105:45
87:60
81:65
77:59
103:73
56:79
47:71
46:93
56:123
45:143

37
34
28
25
22
21
16
13
10
8
6

Krajský přebor přípravek, 5. třídy
KONEČNÁ TABULKA
1. HC Olomouc
2. RI Okna Zlín
3. HK MD Šumperk
4. HC Zubr Přerov
5. VHK Vsetín
6. HC Uherský Brod
7. HC Uh. Hradiště
8. HK Jestřábi Prostějov
9. HC Uničov
10. HC Rožnov p./R.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
11
10
9
7
7
5
4
1

0
2
1
1
2
1
0
3
0
2

2
2
6
7
7
10
11
10
14
15

Krajský přebor přípravek, 4. třídy
KONEČNÁ TABULKA
1. RI Okna Zlín
2. HOKEJ Uherský Ostroh
3. HC Rožnov pod R.
4. HC Olomouc
5. HK Jestřábi Prostějov
6. HC Zubr Přerov
7. HK MD Šumperk
8. HK Kroměříž
9. VHK Vsetín
10. HC Uherské Hradiště
11. HC Uničov

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
16
13
12
10
9
7
6
4
4
2

3
2
2
1
2
3
2
1
2
0
2

0
2
5
7
8
8
11
13
14
16
16

Devítka byla předposlední

„Hrál jsem tak, aby na mě fanoušci vzpomínali v dobrém,“ říká Michal Rak
Jednou z největších postav prostějovských Jestřábů a to nejen svou
muskulaturou, ale především výkony, se stal v uplynulé sezóně třiadvacetiletý útočník Michal Rak.
Odchovanec olomouckého hokeje
se po trápení v Přerově, kde zahájil
letošní ročník, objevil v nově tvořeném celku trenéra Flašara a lví
měrou se podílel na už pro mnohé
nemyslitelné stíhací jízdě za vidinou play off. Zatímco vPřerově pod
trenérem Beckem spíše vysedával
na lavičce náhradníků, tak
v Prostějově přímo řádil. Za 15 utkání v dresu Zubrů nasbíral 9 bodů
za 3 branky a 6 asistencí a na trestné
lavici si odseděl 26 minut. Pro srovnání - bilance za Prostějov: 30 utkání, 13 branek, 11 asistencí = 24
bodů a k tomu 53 trestných minut.
Zpaměti fanoušků jistě hned tak nevymizí jeho dvě proměněná trestná
střílení v nenáviděném Přerově nebo jeho skvělý výkon doma
s Pelhřimovem. Doufejme že hromové Míííša Raků, bude znít
v ochozech prostějovského zimáku
i v příští sezóně. „O Michala Raka
mám eminentní zájem, takový hráč
je v týmu vždy potřeba,“ vyjádřil se
k případné budoucnosti oblíbeného
bojovníka trenér Aleš Flašar. Nám
poskytl metrákový forvard exkluzivní rozhovor, ve kterém se vyznává ze svých pocitů, jak ze začátku, tak i konce sezóny.
¤ Jak by jste hodnotil uplynulou
sezónu?
„Já si myslím, že se nám podařilo za
ten půlrok v Prostějově splnit ten
cíl, který jsme si dali s těma klukama co jsme tam přišli společně s
trenérem. Udrželi jsme druhou ligu
v Prostějově. Nakonec jsme bojovali o play off, což určitě nikdo po
těch patnácti kolech nečekal.“
¤ Na vás konkrétně bylo hodně
vidět, že vám to angažmá sedlo…
„Určitě to bylo tím, že trenér dokázal velmi dobře poskládat ty lajny
k sobě. Navíc dovedl všechny tři
lajny, ale i juniory velmi dobře motivovat tím, že jim dával hodně prostoru na ledě. Také nás moc nesvazoval taktikou.“
¤ Znamená to, že taktická příprava moc nefungovala?
„To ne. My jsme vždy měli taktický
plán určený, ale trenér nám dával na
ledě dost volnosti k naší vlastní hře
a improvizaci. Zkrátka nás nesvazoval do nějakých schémat.“
¤ Nemrzí vás tedy, že jste nakonec
v play off nebyli?
„Mrzí a moc! Já jsem chtěl to play
off hrát hodně moc. Když jsem pak
viděl jak hrála Orlová se Žďárem,
tak jsem si říkal, že jsme mohli jít i
dál.“
¤ Vy jste byl jedním z prvních,
kteří přišli do beznadějně posledního mančaftu. Věřil jste, že se to
otočí?
„Podle toho prvního zápasu ve
Šternberku, kdy jsem tam hrál poprvé já a také Petr Janečka, to vypadalo, že by se to mohlo nějak zvednout. I když ta ztráta byla obrovská,
tak jsme si pořád říkali, že nemáme
co ztratit a nakonec nám to vyšlo.
Tedy až na to play off.“
¤ Hodně bodů jste poztráceli na
přelomu roku. Co bylo příčinou?
„Na každé mužstvo jednou dolehne
krize, ale z naší strany došlo v tom
období i k určitému podcenění.
Mysleli jsme si po těch výhrách, že
to půjde samo a i díky tomu se nám

přestalo dařit v koncovce. Přestali
jsme také jako útočníci bránit a už
se to vezlo.“
¤ Vedení vám po těch prohrách
sáhlo na peníze. Bylo to
oprávněné?
„Muselo se s tím něco udělat, dát
mužstvu impuls. Vedení nám sice
na peníze sáhlo, ale bylo nám také
řečeno, že pokud uhrajeme dobré
výsledky tak je dostaneme zpátky.
Jenže ony nepřišly…Je to věcí vedení, my s tím sice jako hráči nemusíme souhlasit, ale musíme to
respektovat!“
¤ Vyburcoval tenhle tah mužstvo?
„Určitě. V každé práci když vám
sáhnou na peníze tak je chcete vydělat zpátky. My jsme tedy chtěli
tomu vedení dokázat, že hokej hrát
umíme a ty peníze si zasloužíme.“
¤ Vy jste putoval útoky zleva doprava, to jste takový univerzál?
(smích) „Univerzál? Mně nevadí
hrát dopředu na jakékoliv pozici.
Jakmile však mám hrát defenzivního útočníka, tak to už je problém.
Já se se svojí postavou nemůžu nějak tlačit s těmi útočnými rychlíky
soupeřů.“
¤ Kde se tedy cítíte nejlépe?
„Na pravém křídle!“

„Já se se svojí
postavou nemůžu
nějak tlačit s těmi
útočnými rychlíky
soupeřů.“
¤ Jak jsi vnímal podporu diváků,
kdy hodně často znělo skandovaně vaše jméno?
„Tak to jsem vnímal hodně a hodně
mě to motivovalo. Ovšem to by
snad motivovalo každého. U nás
třeba konkrétně Romana Hloucha.
Já jsem hrál tak, aby na mě vzpomínali fanoušci v dobrém. Nechtěl
jsem, aby se o mně říkalo ’to zase
někdo přišel jen to tady odehrát’.“
¤ Jako Olomoučan to berete jak,
být tak oblíben takříkajíc v „týlu
nepřítele“?
„Já to tak nevnímám. Nevím opravdu jak ta nevraživost vznikla. Možná je to ještě starší než já. Samozřejmě, že když jsem hrál ještě za
Olomouc proti Prostějovu tak tam
ta rivalita byla cítit. Nechápu, ale
proč je tady taková nenávist. Jedná
se přece o dva kluby vedle sebe, kdy
je jeden ve vyšší a druhý v nižší

„Tihle dva by se
určitě na jedné
střídačce nesnesli.“ o Beckovi s
Flašarem
soutěži a měly by si tedy pomáhat a
ne si házet klacky pod nohy.“
¤ Sezónu jste zahájil v Přerově.
Tam jste se však příliš neprosadil.
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Brankáři: Jakub JEDLIČKA, Martin OTÁHAL, Tomáš KARDINÁL.
Obránci: Martin KŘESALA, Jan ŽILKA, Radek NEVŘELA, Jaroslav ONDROUŠEK, Filip NĚMEC.
Útočníci: Dominik ZAHRADNÍČEK, Martin ŠMÍDA, Tomáš PLUSKAL, Tomáš PEČENKA, Martin KOŘENEK, Ondřej VYTÁSEK,
Josef HARÁSEK, Dominik LIŠKA, Radim NEMELA, Petr KREJČÍ,
Kristýna PALÁTKOVÁ, Michal JANEČEK.
Trenér: Michal JANEČEK.
Vedoucí mužstva: Jan ŽILKA, Tomáš KARDINÁL.
ty. Předběžně jsme dohodnuti na
reciprocitě, takže se v příští sezóně mohou těšit naši fanoušci
na příjezd švédského celku do
Prostějova,“ mnul si po návratu

ruce spokojeností Michal Janeček. Zbývá jen dodat, že celý pobyt hokejové výpravy z Hané zajišťovala Agentura Scandia Czech tour.
-zv-

Ani šestka v Orlové nezářila
Ve stejném termínu jako sedmáci, absolvovali mezinárodní turnaj i hráči
6. třídy HK Jestřábi Prostějov. V severomoravské Orlové odehráli vyslanci hokejové Hané pět zápasů, v nichž dvakrát zvítězili a třikrát odešli
poraženi. Tato bilance je z šesti účastníků vynesla na čtvrté místo. Na úvod
čekal prostějovský tým slovenský dvojboj, ve kterém našim hráčům dali
východní sousedé za vyučenou (- MHC Martin 1:5 a HK Topolčany 2:6).
Výhra nad polským výběrem v poměru 3:0 vrátila šesťákům šanci na
bednu, kterou jim však vzápětí vzala porážka s domácí Orlovou (1:5).
Závěrečná výhra nad Uherským Hradištěm 6:1 pak už stačila jen bramborovou pozici.
-zv-

Na puku je silný.Rak s kotoučem na holi v útočném pásmu soupeře, to znamená stav největšího ohrožení pro bránící tým.
Foto: Zdeněk Vysloužil
Čím to bylo?
„Nedostával jsem od trenéra moc
příležitostí. Asi jsem nezískal jeho
důvěru v přípravných zápasech.
Nechci říkat, že v tom bylo něco
jiného, protože to já nevím a možná
to neví ani pan trenér. Dostávali
zkrátka příležitost jiní a vcelku se
vyhrávalo. Já čekal na svou šanci,
ale ta přicházela jen v oslabení.“
¤ Byla tedy ta výměna pro vás
dobrá?
„Já bych řekl, že ta výměna pro mě
byla herně vysvobozením.“
¤ Jak jste se na tu výměnu, ale
tvářil v první chvíli?
(dlouho přemýšlí) „Herně jsem to
uvítal. Nevěděl jsem však vůbec
do čeho jdu. Týkalo se to i fanoušků, protože když jsme hráli
s Přerovem proti Prostějovu tak
moc příjemní na hráče nebyli. Navíc mě měli přerovští příznivci
rádi a tak se mi šlo těžko. Nakonec
jsem byl však rád!“
¤ Výsledky i výkony Přerova
v úvodu sezóny nebyly určitě
podle očekávání. Nemá na tom
’zásluhu’ i jeho tehdejší trenér
Beck?
„Já si nemyslím, že by byl pan Beck
špatný trenér. On však má nějaké
vlastnosti a to bych ho nechtěl urazit, který jsou spíše vhodné pro vedení dorostu nebo juniorky. On ty
mladé kluky dokáže vyburcovat a
pořádně jim zvednout mandle. Jenže to už podle mého názoru na ty
staré chlapy nestačí. Oni si řeknou
’no dobře’, ale stejně si to hrají podle svého.“
¤ Znamená to, že trenér Beck na
muže nestačí?
„Já bych ho nechtěl nějak shazovat,
ale na dorost nebo juniory je to perfektní trenér. Já jsem pod ním byl
třeba v havířovské juniorce nebo
v repre a tam nás dokázal nabudit
hodně. Nevím jak je to však
v mužích. Já na něj také mohu mít
skreslený názor, protože jsem ho
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SESTAVA HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

TABULKA
1. HK Mladí Draci Šumperk
3 3
2. HC Frýdek-Místek
3 1
3. HC Bobři Valašské Meziříčí
3 0
4. HK Jestřábi Prostějov
3 0

HK Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov 3:0, Dukla Jihlava - HC Břeclav
5:1, Ružinov Bratislava - HC 07 Prešov 2:4, HK Jestřábi Prostějov - HC
Břeclav 4:2,HK Nový Jičín - Ružinov Bratislava 2:2, HC 07 Prešov - Dukla Jihlava 2:1, Ružinov Bratislava - HK Jestřábi Prostějov 3:1, HC Břeclav - HC 07 Prešov 0:8, HK Nový Jičín - Dukla Jihlava 4:3, Ružinov Bratislava - Dukla Jihlava 4:2, HK Jestřábi Prostějov - HC 07 Prešov 2:3, HK
Nový Jičín HC Břeclav 7:0, Dukla Jihlava - HK Jestřábi Prostějov 3:3,
HC Břeclav - Ružinov Bratislava 2:3, HK Nový Jičín - HC 07 Prešov 3:2.
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vští na výbornou, když si poradili s celkem Nittorps IK 4:1 (1:0,
1:1, 2:0). Dalším soupeřem byl
klub Näsjö. Kterému Prostějovští podlehli 3:5 (1:3, 0:0, 2:2).
Tečku za turnajovým vystoupením v zemi tří korunek udělala
porážka s Ästorp Grizzlys 2:3
(0:2, 2:1, 0:0). „I když jsme zvítězili jen v jediném utkání, tak
z výsledků neděláme žádnou
tragédii. My jsme totiž hráli se
soupeři, kteří byli z drtivé většiny poskládáni ze starších ročníků než byl náš výběr. Větší
dojem v nás určitě zanechala
perfektní organizace celého našeho pobytu a navázané kontak-

HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek 2:8, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HK Mladí Draci Šumperk 0:6, HK Jestřábi Prostějov - HK
Mladí Draci Šumperk 1:5, HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské
Meziříčí 3:3, HC Frýdek-Místek - Mladí Draci Šumperk 2:3, HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí 3:3.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS TURNAJE 9. TŘÍD
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71,“ popsal nabitý program
trenér prostějovského družstva
Michal Janeček. Největším
zážitkem byla pro většinu malých hokejistů cesta trajektem
z Dánska do Švédska. „Drtivá
většina nás takto cestovala poprvé v životě. Hlavně na dětech
se podepsala nestabilní loď a
bouřlivá hladina proslulou mořskou nemocí,“ s úsměvem
vzpomínal na krušnou cestu
průlivem Baltského moře Janeček. Po strastiplné cestě zahájili
Jestřábi turnaj porážkou se
švédským
celkem
Boräs
v poměru 3:4 (2:1, 1:3, 0:0).
Druhý duel už zvládli Prostějo-

K našim východním sousedům se vydali o posledním březnovém víkendu hráči 7. třídy HK Jestřábi Prostějov. Jejich cílovým místem byl skalický stadionek kousek za hranicemi, kde místní klub HK 36 Skalica pořádal další ročník vyhlášeného mezinárodního turnaje. Prostějovským
reprezentantům se výsledkově nedařilo když zvítězili pouze na Výběrem
Horního Rakouska (5:3). V dalších zápasech odešli se skloněnými hlavami, když postupně nestačili na Bánskou Bystricu (2:4), Frýdek-Místek (1:3) a Skalici (3:7). V zápase o konečnou třetí příčku pak nestačili
ani na Písek (1:3).
-zv-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS „O POHÁR ING. PAVLA DRMOLY“

O posledním březnovém víkendu se zúčastnili hokejisté 9. třídy HK Jestřábi Prostějov silně obsazeného turnaje v Novém Jičíně. V mezinárodním klání nechyběly takové mládežnické veličiny jako Dukla Jihlava, Prešov nebo Ružinov
Bratislava. Prostějovským hokejistům se v silné konkurenci příliš nevedlo a se
ziskem tří bodů obsadili s šesti účastníků až předposlední pátou příčku. Reprezentativní třídenní turnaj však byl pro pořadatele vskutku prestižní událostí. Páteční podvečer patřil třeba dovednostním soutěžím, ve kterých se blýskly i jestřábí
barvy. Vsoutěži o nejrychlejšího bruslaře vyhrál prostějovský David Jurník. Také
v individuálním vyhodnocení nevyšel hanácký výběr, když byl vyhlášen nejproduktivnějším hráčem turnaje Patrik Přidal. Prostějovští zahájili turnaj tříbrankovou porážkou s pořádajícím Novým Jičínem. Ve druhém zápase dokázali přetlačit Břeclav (4:2), aby následně padli s bratislavským Ružinovem - 1:3. O medailové naděje připravila Jestřábi nedělní ranní těsná porážka s Prešovem (2:3) a
k páté příčce je odsoudila závěrečná remíza 3:3 s Jihlavou.
-zv-

1. HK Nový Jičín
2. HC 07 Prešov
3. Ružinov Bratislava
4. Dukla Jihlava
5. HK Jestřábi Prostějov
6. HC Břeclav

Čtvrté místo sedmáků ve Skalici

Prostějovští hokejisté hráli ve Skandinávii
Začátkem března vyrazili mladí
hokejisté HK Jestřábi Prostějov, přesněji výběr 2. až 5. tříd
na cestu do švédského Jönköpingu. Týdenní pobyt v zemi
hokeji zaslíbené neměl jen
sportovní cíl. Mladí Hanáci se
měli možnost seznámit jak
s historií, tak i normálním životem obyčejných Švédů. „Navštívili jsme například muzeum
Volva v nedalekém Göteborgu,
muzeum Husquarny a také jsme
se dvakrát projeli lodí. Vedle
čtyřzápasového vlastního programu jsme samozřejmě nepohrdli možností navštívit čtvrtfinálový duel místního celku HV
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Tady je pohoda.Michal Rak se práce nebojí. Vobchodě smobilními telefony má ten pravý klid na učení. Studuje totiž na právnické fakultě vOlomouci.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Michal RAK
Post:
Narozen:
Výška:
Váha:
Držení hole:

útočník
3. září 1985
187 cm
104 kg
L

Dosavadní působiště: 2005-2006 HC Olomouc (1. liga), HC Uničov (2. liga), 20062007 HC Olomouc (1. liga), HK Kroměříž
(2. liga), HC Draci Šumperk (2. liga), 20072008 HC Olomouc (1. liga), HK Kroměříž
(2. liga), HC Zubr Přerov (2. liga), 2008-2009 HC Zubr Přerov (2. liga),
HK Jestřábi Prostějov.
Reprezentace: 2001-2002 Česko „17“ (16 zápasů).
-zvv mužích zažil jen teď a to mě nenechal hrát.“
¤ Vysvětlil vám alespoň důvody
proč jste nehrál?
„Jo, řekl mi, že je v týmu hodně
hráčů stejného typu jako já. Třeba
Martinák mu střílel góly, tak se mu
asi vyplatil.“ (nakonec jich dal 27
tak se vyplatil pozn. red.)
¤ Osobní kontroverze tam žádná
nebyla?
„Néé. Já jsem viděl před sezónou,
že je vkádru několik útočníků navíc
a tak jsem se ho šel zeptat jestli si ne-

„Pokud mě pan
Flašar osloví, tak
mu na jeho nabídku kývnu.“
mám jít hledat něco jiného. On mi
řekl, že se mám v klidu porvat o
místo a buď to vyjde nebo ne. Na
začátku to vypadalo, že jo, ale nic.
Pak jsem byl na pohovoru a on mi
řekl, že to vypadá do těch tří lajn.
Prostě to nevyšlo, to se nedá nic dělat. Ale mrzelo mě to hodně, že jsem
nehrál.“
¤ Jak jste tedy bral ten zápas
vPřerově, který jste nakonec rozhodl?
(úsměv) „Paradoxně se mi vůbec
tehdy nedařilo. Já prakticky nedotkl
celý zápas puku. Když mě však
trenér poslal na nájezdy, tak jsem si
řekl, že mu splatím tu důvěru, kterou do mě vložil když mě vzal do
Prostějova. Původně jsem ani moc
ten gól nechtěl slavit už kvůli místním fanouškům. Pak jsem si to však
neodpustil a s odstupem mi to vrtalo hlavou, protože mám v Přerově
hodně kamarádů. Zkrátka to asi ode
mě nebylo moc dobré - ta reakce.“
¤ Těmi nájezdy jste defacto odstřelil trenéra Becka. Překvapilo
vás, že se hned druhý den objevil
v Prostějově?
„Pro mě bylo hlavně velkým překvapením, když jsem si na internetu přečetl, že bude dělat asistenta u
áčka. Vím totiž moc dobře, že pan
Flašar si do toho nenechá moc mluvit a kdyby tam měl přijít pan Beck,
tak by se dvě tak silné individuality
určitě nesnesly. Nevím komu by

pak dalo vedení při vzájemném rozporu přednost. Tihle dva by se určitě
na jedné střídačce nesnesli.“
¤ Pan Flašar podepsal smlouvu
na příští sezónu. Chceš hrát
v Prostějově i nadále?
„Pokud mě pan Flašar osloví, tak
mu na jeho nabídku kývnu.“
¤ V současnosti studujete vysokou školu a přivyděláváte si jako
prodavač mobilů. To jste pracoval i v sezóně?
„Já tu prodával i přes sezónu. Mám
tu klid a navíc si vydělám i nějakou
korunu bokem. Mám tu také dostatek času na učení.“
¤ Vypadá to, že jste už definitivně
pohřbil možnost posunu doprvní
ligy…
„To ne, to jsem nepohřbil, ale
v Olomouci to už vypadá na 99,9
procent, že to nevyjde. Tam jsem
dostal šanci dvakrát a nevyužil ji.
Vypadá to tedy, že v současnosti je
pro mě ideální druhá liga. Plně se
teď soustředím na školu a uvidím
co bude.“
¤ Myslíte, že by jste se mohl dočkat
návratu
třeba
s Prostějovem?
„Tak co jsem slyšel, tak by mohly přijít určitá jména a tak je to
celkem reálná možnost. Pokud o
mě bude v Prostějově zájem, tak
bych to chtěl určitě zkusit. Kdyby
se navíc podařilo postoupit a já
bych byl v kádru, tak by to bylo
fajn.“
¤ Druhou ligu máte ’obšláplou’.
Patří z tohohle srovnání Prostějov do první ligy?
„Tam v té druhé lize je určitě víc
týmů co patří nahoru. Třeba
zhlediska divácké návštěvnosti tam
patří Prostějov, Hodonín, Šumperk,
Vsetín nebo Přerov. Tak jak žijí fanoušci hokejem v Prostějově nebo i
Přerově, to jsem neviděl ani
v Šumperku. To se snad dá přirovnat jen ke Vsetínu, tam hokej přímo
milují.“
¤ Nemyslíte si, že je těch mužstev
ve 2. lize zbytečně moc?
„Nemyslím. Ten počet zápasů mně
třeba osobně vyhovuje. Když si
vzpomenu na minulou sezónu kdy
se pořád jen trénovalo a zápas byl
ob týden, tak to bylo takové ubíjející. Dva zápasy tomu týdnu dodají
takovou šťávu, že pak třeba lezu
v pondělí, úterý skoro po čtyrech. Je
to mnohem lepší než týden jen trénovat.“
Zdeněk Vysloužil

Vyhrálo se.Po vítězném střetnutí sNittorps IK se nechali Prostějované zvěčnit se svými soky

Mrzlo až praštělo. Zatímco u nás už pomalu přicházelo jaro, tak ve Švédsku stále
začátkem března panovala krutá zima

Místostarostův pohár putoval do Šumperku
Mladí Jestřábi brali brambory
Na sklonku měsíce března odstartoval na ledě prostějovské Víceúčelové sportovní haly jarní seriál
mládežnických hokejových turnajů. Druhým v řadě byl turnaj „O
pohár ing. Pavla Drmoly“, prostějovského místostarosty. Zkřížili
v něm hokejky výběry třetích tříd
čtyř klubů. Vedle domácích mladých Jestřábů zavítaly na Hanou
družstva Frýdku-Místku, Šumperku a Valašského Meziříčí. Jednoznačným vítězem se stal hokejový
potěr mladých šumperských Draků, kteří projeli kláním beze ztráty

pomyslné květinky. Na stříbrnou
příčku se propracovaly naděje
Frýdku-Místku, bronz získali
mláďata Bobrů a pomyslné brambory zbyly na domácí Jestřáby.
„Co se týče turnaje, tak proběhl
bezproblémově naštěstí bez jakéhokoliv zranění, i když se bojovalo o každý centimetr ledu. Pro některé hráče všech týmů to byly první zkušenosti s hokejem na celé
hřiště, protože celou sezónu hoši
hráli minihokej (v jedné třetině
kluziště) a nyní to byla průprava na
příští sezónu, protože od 4. třídy

hrají kluci na celou ledovou plochu,“ zhodnotil průběh turnaje
kouč domácího potěru Miloš Rubeš.
Pro prostějovské hokejisty nezačal
turnaj ideálně. Hned na úvod totiž
chytili největší příděl v podobě porážky 2:8 od Frýdku-Místku. „Premiéra na velkém kluzišti, byla provázena velkým nadšením, ale také
bohužel i nervozitou. Ono hrát před
rodinnými příslušníky a navíc před
mnoha spolužáky není jen tak,“ popsal nevydařený turnajový vstup
Rubeš. Z tohoto pohledu už bylo
To je útěcha! I když skončili Prostějovští poslední, úsměv jim vykouzlil na tvářích
nádherný dort slogem jestřába.

A medaile přece byly. Na závěrečném vyhlášení se přece jenom dočkal výběr 3. tříd kýžených placek. Nikomu nevadilo,
že jsou až za čtvrté místo.

druhé střetnutí přece jen o něčem
jiném. S největším favoritem Šumperkem sehrály jestřábí naděje vyrovnanou partii a i když tomu konečný výsledek nenapovídá (porážka 1:5), tak byl kouč s jejich
výkonem spokojen. „Další utkání
bylo již více vyrovnané. Dlouhou
dobu jsme drželi vyrovnaný výsledek a po 2 třetinách jsme prohrávali o jednu branku 1:2. Po nešťastné
teči do vlastní branky jsme inkasovali gól, který v podstatě zlomil náš
odpor,“ smutnil nad smolným koncem srdnatého boje svých oveček
Miloš Rubeš. Před závěrečným
duelem měli mladí Prostějováci reálnou naději na třetí místo a tím
pádem i na kýžené medaile. Proti
Valašskému Meziříčí sice dvakrát
vedli, ale nakonec se museli smířit
s remízou. „Hoši bojovali srdnatě,

ale nakonec jsme jen remizovali.
Bylo to velice pohledné utkání plné
zvratů a hlavně bojovnosti na obou
stranách. S trenérem soupeře jsme
se shodli na tom, že byl vidět až neskutečný bojovný duch těchto hokejových nadějí,“ pochvaloval si
správný přístup svých svěřenců
domácí lodivod, jenž působil zároveň i v roli hlavního organizátora.
„Rád bych touto cestou poděkoval
vedení klubu HK Jestřábi Prostějov, panu místostarostovi Drmolovi, Domovní správě Prostějov a rodičům, tedy všem, kteří se podíleli
na bezchybném chodu turnaje. Poděkování patří také sponzorům:
Město Prostějov, Boutique Melrose - www.pyzamka.cz, Hošek Motor, Aqua Styl, Groupe Soufflet,
Prostas, Pojišťovna Jaro, Bizap.
-zv-

Nejmladší kategorii vládl Přerov
Nekonečnou šňůru mládežnických hokejových turnajů na ledě prostějovské Víceúčelové
haly odstartovalo klání těch nejmenších. V sobotu 21. března
se představila na prostějovském
zimáku čtveřice týmů úplně
těch nejmenší hokejových

adeptů. Benjamínci z Přerova,
Šumperku, Kroměříže a domácího Prostějova mezi sebou
sváděli po celý den neúprosné
bitvy na jejichž konci byly vždy
pravidelně k vidění rozzářené
tváře vítězů a slzavé údolí v
táboře poražených. Z pohledu

VÝSLEDKOVÝ SERVIS TURNAJE 1. TŘÍD
HK Jestřábi Prostějov - HK Kroměříž 2:3, HK Mladí Draci Šumperk HC Zubr Přerov 5:5, HK Jestřábi Prostějov - HK Mladí Draci Šumperk
2:10, HK Kroměříž - HC Zubr Přerov 0:6, HK Jestřábi Prostějov - HC
Zubr Přerov 3:5, HK Kroměříž - HK Mladí Draci Šumperk 6:5.
TABULKA:
1. HC Zubr Přerov
2. HK Kroměříž
3. HK Mladí Draci Šumperk
4. HK Jestřábi Prostějov

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
1
0

0
1
1
3

16:8
9:13
20:13
7:18

5
4
3
0
-zv-

Prostějova byly bohužel pravidlem ty slzičky zklamání…
Ke svému premiérovému životnímu ostrému klání vyjeli malincí Jestřábi proti Kroměříži.
Po úporném boji však padli
nejtěsnějším rozdílem 2:3. Druhým vystoupením dne byl duel
se Šumperkem, který se však
změnil v dračí exhibici. Soupeř
si připsal drtivou výhru v poměru 10:2. V turnajové derniéře se
střetli jestřábí prvňáci s celkovým vítězem turnaje Přerovem.
Ve velmi pohledném utkání nakonec Prostějov podlehl vcelku
solidním poměrem 3:5. Při
závěrečném vyhlášení však pořadatelé pamatovali i na poslední družstvo a tak se malým hokejistům mohly houpat na krku
medaile za čtvrté místo. Někteří
s nimi šli dokonce i spát…
-zv-

Medaili máme. Premiérová turnajová účast sice nejmenším Jestřábům výsledkově nevyšla, ale ´placka´ vždycky potěší
foto: Zdeněk Pěnička

0
1
2
1

0
1
1
2

14:3
13:8
6:12
6:16

6
3
2
1
-zv-

Pohár čtvrťákům ze Dvora Králové
Dravci z Prostějova tentokrát šestí
První dubnový víkend, od pátku
do neděle, proběhl na ledě prostějovského zimního stadionu
mezinárodní turnaj 4. tříd „O pohár Jiřího Pospíšila“. Již tradičního
posezónního klání se zúčastnilo
celkem deset týmů z České republiky a Slovenska, což znamená
nejobsazenější turnaj tohoto typu u
nás! Účastníci tedy bojovali ve
dvou skupinách. Ve finálovém
rozstřelu si to nakonec rozdaly celky SKLH Žďár nad Sázavou a HC
Dvůr Králové. Ani mladí Jestřábi
však neudělali ostudu a skončili na
pěkném šestém místě. Největší zajímavostí této akce byl fakt, že s
devíti družstvy přijel soupeřit i tým
sestavený ze samých holek! „Původně se nám přihlásilo družstvo
Teplic, které se nakonec nedomluvilo a účast odřeklo. Dali nám ale
kontakt na tento holčičí tým a my
jsme po tom okamžitě skočili, protože je to samozřejmě zpestření.

jovnost a odhodlání zůstal po závěrečné siréně Prostějov poražen 0:4.
Čtvrtým a posledním soupeřem
domácích byl další ze zahraničních
celků, a to hokejový klub HC Topolčany. Mladí dravci v bílém doslova přejeli Slováky jako zamrzlý
rybník a bez zaváhání jim do brány
poslali 8 gólů! „Já jsem s turnajem
celkově spokojen. Akci jsme připravovali od listopadu, chtěli jsme
uspořádat kvalitní turnaj a to se
myslím povedlo. Nikomu se nic
nestalo, dětem se to líbilo a všichni
byli spokojení,“ zhodnotil průběh
akce Janeček. Ten jednal také s jinými zahraničními kluby například z Německa, jejichž účast se
rýsuje na příští rok. Výkon svých
svěřenců zhodnotil pozitivně a s
úsměvem. „Jde především o to,
aby ty děti měly radost z pohybu a
z té hry. Hráli s nasazením a bojovně, za což si zaslouží pochvalu.
Velký dík patří Jiřímu Pospíšilovi,

Šampion týmu! Nejúspěšnější hráč Jestřábů se svým trenérem. Ten byl s
průběhem turnaje spokojený.
Foto: Lucie Nedbalová
Holky ostudu neudělaly a ukázaly,
že i ony dokáží hrát v této kategorii velice pěkný hokej,“ vysvětlil
kouč domácích a organizátor turnaje Michal Janeček.
Prostějovským nadějím, hrajícím
ve skupině „A“, se na domácím ledě podařilo urvat shodně dvě výhry
a dvě prohry. V prvním utkání se
mladí borci postavili proti pozdějšímu vítězi celého turnaje, kterému podlehli 1:6. Tímto výsledkem
se však nenechali zlomit a do boje
proti slovenskému týmu vyrazili v
plné síle. Druhý zápas se jim povedl, obehráli Liptovský Mikuláš a
mohli se radovat z prvního těsného
vítězství 1:0. Dalším soupeřem jestřábího dorostu byli ve víkendovém klání čtvrťáci z týmu HC
Znojemští Orli. Přes veškerou bo-

který nad touto akcí převzal záštitu,“ dodal Janeček.
„Já jsem sportovec tělem i duší a
deset let jsem se sám hokeji věnoval. Pro ty kluky je to takové malé
Mistrovství světa a mě pohled na
ně velmi těší. Poznají nové město,
zahrají si hokej, a když dostanou
na závěr nějakou pěknou cenu, budou na to vzpomínat celý život, vysvětlil důvody své podpory prostějovský radní Jiří Pospíšil.
Konečné pořadí: 1. HC Dvůr
Králové, 2. SKLH Žďár nad Sázavou, 3. HK Dukla Trenčín, 4. HC
znojemští Orli, 5. HC Havířov
Panthers, 6. HK Jestřábi Prostějov,
7. HC Kometa Group Brno, 8.
MHK Liptovský Mikuláš, 9. Tým
Sever -Team Ladies, 10. HC Topolčany.
-ned-

6. dubna 2009

MLÁDEŽ 1. SK
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE
Starší dorost: 1. SK Prostějov - ČSK
Uherský Brod 2:0 (1:0)
Branky: 35. a 83. Pořízka. Sestava 1. SK
Prostějov: Vybíhal - Ján, R. Kocourek,
Šmíd, Peka - Fabiánek, Homola,
Pořízka, Matula (80. Šrot) - M.
Kocourek, Gryglák (50. Lisický). Trenér:
František Jura.
V prvním jarním domácím utkání na
skvěle připraveném olšanském hřišti, přivítal starší dorost 1. SK Prostějov celek z Uherského Brodu. Hosté
přijeli na utkání se zpožděním, protože hledali marně stadion v
Prostějově… Utkání tak začalo o deset minut později a domácí do něho vstoupili aktivně a s patřičným nasazením. Uherskobrodští, kteří
jsou v tabulce MSDD momentálně na sestupové pozici pozorně
bránili v deseti lidech a v podstatě se celý první poločas spoléhali pouze na ojedinělé protiútoky. Domácí se velmi dlouho proti obrannému
valu hostů nedokázali prosadit. Ve středové řadě chyběl nápad, překvapivá přihrávka. Prostějovští místo své kombinační hry začali nakopávat dlouhé míče do šestnáctky soupeře, který si s touto variantou
bez větších potíží dokázal poradit. Teprve okolo 25 minuty se domácí
borci 1. SK uklidnili a začali hru správně roztahovat do křídelních prostorů a tím pádem se rodily první brankové příležitosti, které k vlastní
smůle Michal Kocourek a Jiří Homola nezužitkovali. To se podařilo
o pár minut později, kdy se v šestnáctce prosadil po Matulově centru
Marek Pořízka - 1:0. Ve druhé půli hosté hru přece jenom otevřeli a
tak se nebezpečné situace rodily na obou stranách. V začátku druhého dějství dvakrát hosté zahrozili po nedorozumění domácí obrany.
Nástup do druhé půle se domácím nepovedl a bylo štěstím, že v úvodních deseti minutách neinkasovali. Mírná převaha hostů však netrvala dlouho. Střídající Adam Lisický nejprve nastřelil tyč a po centru
Michala Kocourka z pravé strany chyběl Tomáši Matulovi pouze
krok, aby zvýšil vedení domácích. Utkání nakonec rozhodl svojí druhou trefou v utkání Marek Pořízka, když proměnil čtyřicetimetrový
brejk do otevřené hostující obrany přesnou střelou k pravé tyči. Hosté
ještě občas zahrozili z rychlého protiútoku, ale domácí obrana již byla koncentrovaná a udržela čisté konto. „S naší hrou v prvním poločase jsem moc spokojen nebyl. Nedařilo se nám předvádět svoji kombinační hru a místo toho jsme začali nakopávat dlouhé míče na naše
útočníky. Hosté celý první poločas bránili v deseti lidech a nám se nepodařilo tuto jejich taktiku překonat. Naštěstí se nám podařilo jednu
branku vstřelit a potom jsme se trochu uklidnili a přece jenom jsme
začali předvádět svoji hru založenou na rychlé kombinaci a přenášení těžiště hry. Ve druhé půli hosté hru otevřeli a to nám více vyhovovalo. Přišly šance, bohužel jsme je nedokázali proměňovat. Adam
Lisický nastřelil tyč a jenom kousek chyběl Tomáši Matulovi a
Michalu Fabiánkovi ke vstřelení branky. Nakonec utkání rozhodl
svoji druhou brankou Marek Pořízka. Tři body jsme si dnes zasloužili,“ zhodnotil pozitivně povinnou výhru svých svěřenců trenér
František Jura.
Mladší dorost: 1. SK Prostějov - ČSK Uherský Brod 4:1 (2:0)
Branky Prostějova: 3. Kucharčuk, 27. Ovčáček, 47. Kopečný, 67. Šlézar. Sestava 1. SK Prostějov: Polák - T. Krč (65. Klimeš), Lakomý, Šlézar, Studený - Kopečný, Kucharčuk, Lisický (55. Hon), Šín - Ovčáček,
Kadlec. Trenér: Vladimír Krč.
Mladší dorostenci 1. SK Prostějov opět potvrdili svou herní kvalitu a
nadále jsou na samotné špici divizní tabulky za prozatím vedoucí
Třebíčí. V utkání jasně dominovali a předvedli kvalitní výkon okořeněný čtyřmi hezkými brankami. První branku vstřelil již ve třetí minutě hry parádní střelou z 25metrů Pavel Kucharčuk. Na 2:0 zvyšoval
Miroslav Ovčáček, když dorazil střelu, která hostujícímu brankáři vypadla z rukou. Hned v úvodu druhého poločasu se opět podařilo domácím vstřelit branku. Tentokrát proměnil kvalitní centr z pravé strany Vít Kopečný. Za stavu 3:0 se podařilo hostům snížit po standardní
situaci. Na konečný stav upravil skóre kanonýr Jakub Šlézar přesnou
střelou k tyči z hranice velkého vápna. „Celé utkání jsme byli herně
lepším týmem a pouze když soupeř snížil na 3:1, tak jsme na zhruba
pět minut ztratili částečně koncentraci. Podařilo se nám ovšem ještě
přidat jednu branku na konečných 4:1. S výkonem svých svěřenců
jsem dnes velmi spokojen,“ neskrýval dobrou náladu z výkonu svých
oveček trenér Vladimír Krč.
MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ DIVIZE
Starší žáci: 1. SK Prostějov - 1. FC Brno 1:1 (0:1)
Branka Prostějova: Dostál. Sestava 1.SK: Martínek - Drešr, Šmíd,
Móri, Kvapil - Rus, Pekař, Fládr, Dostál - Preisler, Hausknecht.
Střídali: Vysloužil, Klváček, Lexa. Trenéři: Roman Šmíd a Aleš Rus.
Ve velmi vyrovnaném utkání mužstvo starších žáků doplatilo na neproměňování brankových příležitostí, do kterých se postupně dostali
Preisler, Móri, Dostál.
Mladší žáci: 1. SK Prostějov - 1. FC Brno 0:5 (0:1)
Sestava 1. SK: Polehla - Zapletal, Petík, Grulich, Klimeš - Čech,
Přidálek, Pospíšil, Hubáček - Cigan, Sečkář. Střídali: J. Kovář,
Křivinka a Vejvoda. Trenéři: Jaroslav Klimeš a Zdeněk Lhota.
Hodnocení trenéra Jaroslava Klimeše: „Po brzkém gólu v 7. minutě
jsme hru vyrovnali a měli územní převahu. Jenže hned v úvodu druhého poločasu nekoncentrovanost celého týmu rozhodla víceméně celý
zápas. Po tomto gólu přišel do pěti minut další zásah a bylo po utkání.
Po tomto direktu se zápas pouze dohrával. Mužstvo se z tohoto bohužel už nevzpamatovalo. Brno ukázalo svoji kvalitu, momentálně jsme
na ně neměli.“
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší žáci: 1. SK Prostějov „B“ - Sulko Zábřeh „B“ 1:1 (0:1).
Branka Prostějova: Kolčava vlastní.
Mladší žáci: 1. SK Prostějov „B“ - Sulko Zábřeh „B“ 3:0 (1:0).
Branky Prostějova: Abrahám, Sečkář, T. Pospíšil.
-fj,zv-

Generálka holkám nevyšla
FC Forman Boskovice
- FC Kostelec na Hané 11:0 (6:0)
Sestava Kostelce: Křupková Burgetová, Švecová, Všetičková,
Karásková - Knápková, Pitáková,
Křížková, Otáhalová - Poučová,
Sekaninová. Střídaly: Píchalová,
Pavlíčková. Trenér: Petr Merta.
Týden před startem mistrovské
soutěže, kterou je Moravskoslezská divize žen, skupina „B“ si
sjednali fotbalistky FC Kostelec
na Hané vskutku ostrou zkoušku.
S druholigovým týmem Boskovic si přehnané naděje nedávaly,
ale konečný výsledek určitě čekal
málokdo. Omluvou může hanáckým fotbalistkám být jen hodně

okleštěná sestava, ve které chybělo několik stabilních opor. „Bez
Tomešové, Matouškové a dalších
zkušenějších holek jsme absolutně nemohli kompletnímu a navíc posílenému soupeři vzdorovat. V našem středu dostalo šanci
dokonce několik hráček žákovského věku. Ve výhledu na příští
mistrovský zápas v Hovoranech
mám jasno. Budeme mít kompletní sestavu a tak si jedeme pro
tři body!,“ hýří před jarním startem optimismem kostelecký lodivod Petr Merta. Střetnutí
vHovoranech mají kostelecká děvčata na programu v sobotu 11.
dubna.
-zv-
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Mostkovice díky vítězství v prestižním derby vykročily rázně za záchranou

TJ Sokol Mostkovice
- TJ Sokol Čechovice 2:1 (1:1)
Branky: 13. Milar, 87. R. Karafiát
- 10. Chmelík. ŽK: Vojtíšek, Dadák
- Švéda, Haluza, Dvořák, Šteigl.
ČK: 50. po 2 ŽK M. Vojtíšek - 81.
Gréza. Diváků: 250. Rozhodčí:
Němec - Liška, Lasovský. Sestavy
mužstev - Mostkovice: Lukáš Komrzí, V. Vojtíšek, J. Karafiát, Šubert (81. R. Karafiát) - O. Zapletal,
Šlambor (75. Hanák), M. Vojtíšek,
Milar - Kroupa, Dadák
(89. Skřebský). Trenér:
František Piňos. Sokol
Čechovice: Švéda Dvořák, Začal, Mráček,
Gréza - Bílý, Šteigl, Antoníček,
Prášil (46. Pavel Haluza) Chmelík (70. Kovařík), Petr
Haluza. Trenér: Jan Pešek.
MOSTKOVICE - První jarní
mistrovský zápas, derby a navíc
pěkné počasí, to byla neodolatelná kombinace, která přilákala na
fotbalové hřiště do Mostkovic
velké množství diváků. Domácí
borci zde včera v rámci 16. kola,
1. A třídy, skupiny B, olomouckého KFS nastoupili proti
jedenáctce Sokola Čechovice.
Výchozí pozice obou soupeřů
před tímto utkáním nebyly nikterak
lichotivé.
Postavení
Mostkovic na předposledním
místě tabulky se ziskem dvanácti bodů zas až tak velkým překvapením není, neboť se v minulosti pohybovaly poměrně často
v blízkosti pásma sestupu a na

boje o záchranu jsou zde „zvyklí“. Jinak je tomu u Čechovic,
které v několika posledních sezónách spíše usilovaly o postup
do krajského přeboru a tak je pro
ně podzimní zisk v podobě pouhých osmnácti bodů velkým
zklamáním.
Úvod utkání patřil jednoznačně
hostům, kteří ze své převahy vytěžili několik standardních situací.
V 9. minutě musel domácí gólman Lukáš, nová akvizice v bran-

NAVŠTÍVILI JSME
ce Mostkovic (přišel na hostování
z Dolan, aby zaujal místo po
Kaštilovi, který zde v průběhu
zimní přestávky hostování uko-

nčil), poprvé zasahovat po
Prášilově střele z dálky. Míč úspěšně vyboxoval do bezpečí.
Ovšem chvíli na to již kapituloval.
Haluza z pozice levého křídla zacentroval do šestnáctky volnému
Chmelíkovi, který chladnokrevně rozvlnil síť za jeho zády 0:1. Po obdrženém gólu se domácí velmi rychle otřepali a ve 13.
minutě stav utkání vyrovnali.
Stalo se tak po rohu M. Vojtíška,
kdy míč doputoval k Milarovi a
jeho vydařená střela skončila mezi tyčemi Švédovy svatyně 1:1.
Ve 22. minutě nařídil hlavní rozhodčí penaltu proti domácím za
faul. Míč si na značku pokutového kopu postavil Antoníček. Jeho
polovysokou nepříliš umístěnou
střelu však brankář domácích

To byla mela. Vyhrocené derby, malé hřiště. V takové atmosféře nebyla o zapeklité situace vobou šestnáctkách nouze
foto: Lubomír Kaprál

HLASY TRENÉRŮ
František PIŇOS (Mostkovice): „Bylo to první jarní utkání hrané
na špatném terénu, což poškodilo obě mužstva. Jsem rád, že jsme
měli po delší době připraveno ke hře velký počet hráčů. Pro hosty je
to krutá porážka, zvlášť když hráli dlouho s jedním mužem v poli
navíc. Tuto výhodu nevyužili a zápas prokaučovali. Před výkonem
a nasazením našich hráčů musím smeknout.“
Jan PEŠEK (Čechovice): „Dnešní zápas se mi hodnotí velmi
těžko. Měli jsme převahu a téměř celý druhý poločas o jednoho
hráče v poli na víc, ale výhodu jsme nedokázali zužitkovat. Naši
hráči si asi mysleli, že se to utkání vyhraje samo. Měli jsme několik
tutovek a neproměnili jsme pokutový kop. Myslím si, že jsme prohráli nezaslouženě, ale zavinili jsme si to sami.“
-lkzneškodnil. S blížící se přestávkou začal sílit tlak Čechovic,
ovšem veškerá snaha vyzněla naplano. Nejprve Prášil přihrál Šteiglovi, který vypálil vysoko nad
bránku. Chvíli na to se přes zhuštěnou obranu neprosadil ani na
dvakrát Haluza. A když po centru
Haluzy promáchl v šestnáctce domácích naprázdno Chmelík, odcházeli aktéři do šaten za nerozhodného stavu.
Hned v úvodu druhé půle zbytečně fauloval domácí hráč M.
Vojtíšek za což viděl druhou žlutou katru, po které automaticky
následovala i karta červená. Čechovicím se tím pádem díky
výhodě jednoho muže v poli nabídla velká šance zvrátit vývoj utkání ve svůj prospěch.
Ovšem došlo k paradoxní situaci.
Oslabení domácí hráči se neuvěřitelným způsobem semkli,

v deseti lidech hráli lépe než před
tím v plném počtu. V 70. minutě
vypálil nebezpečně k tyči čechovický Petr Haluza, gólman si ale s
jeho střelou poradil. Pět minut
před koncem utkání se počet
hráčů na hřišti srovnal. Za faul ze
zadu na pronikajícího hráče domácích musel předčasně odejít do
sprch Gréza. Zápas tak pomalu
směřoval k nerozhodnému výsledku. Ovšem proti byl střídající
R. Karafiát, který zasadil šokovaným hostům smrtící úder. V 87.
minutě, z více než 30 metrů vypálil prudkou dělovku, která zaplachtila těsně podél tyče do branky nešťastného gólmana Švédy 2:1. Na závěrečný tlak již Čechovicím příliš času nezbylo a tak po
závěrečném hvizdu rozhodčího
odešli ze hřiště se svěšenými hlavami. Ovšem zápas si prohráli sami…
-lk-

Kralice s Určicemi bodovaly doma naplno
Na 20. kolo Přeboru
Olomouckého KFS budou
vzpomínat naši regionální zástupci určitě rádi. Jak v sobotu
Kraličtí, tak den na to Určičtí využili stoprocentně domácího
prostředí a mohli tak oslavovat
výhry. V sobotním střetnutí potvrdili svěřenci trenéra Zdeňka
Chytky roli favorita a po prohraném poločase dokázali
Loštice dokonale uzemnit třemi
trefami. To výběr kouče
Svatopluka Kováře měl mnohem těžší práci se silným Ústím.
Po vyrovnání jednobrankového
vedení, rozhodly Určice o těsné
výhře až v poslední minutě.

FC Kralice na Hané - SK Loštice
3:1 (0:1)
Branky Kralic: 57. Bukovec, 69.
Dočkal, 82. Hatle. Rozhodčí:
Němec - Kopecký, Liška. ŽK
Kralic: Halenka. Diváků: 200.

Sestava Kralic: Kofroň - O.
Petržela (46. Valtr), Ohlídal,
Dočkal, Losman - Liška, Vybíhal,
Halenka, Hatle (82. Kaštil) - Z.
Petržela (78. M. Trnavský),
Bukovec. Trenér: Zdeněk Chytka.
Proti celku ze suterénu tabulky
nastoupili Kraličtí až příliš sebevědomě a nemohli se dlouho
dostat do tempa. Hodně je uklidnila situace ze 4. minuty, kdy si jeden z bránících hráčů soupeře
málem dal hlavou vlastní gól břevno! Přesto si vytvořili několik nadějných příležitostí, ale zakončovatelé Z. Petržela a Dočkal
diváky nerozjásali. Jako blesk
z čistého nebe pak přišla branka
na druhé straně. Ve 35. minutě
využili hosté špatného odkopu a
se štěstím dosáhli vedoucí branky. Po změně stran však vyběhlo
v domácích dresech zcela jiné
mužstvo a trvale se nastěhovalo
do pokutového území Loštic. Po

PŘEBOR OKFS
dvou nepřesných hlavičkách Z.
Petržely, se chopil příležitosti
Bukovec a mazácky umístil míč
k tyči - 1:1. Obrat dokonal v 69.
minutě Dočkal, který přetavil rohový kop zásluhou své hlavy ve
vítěznou branku. Vynikající individuální výkon korunoval
proměněným sólem osm minut
před koncem Hatle a vzápětí si při
svém střídání mohl vychutnat
ovace vděčných fanoušků.
„První poločas byl z naší strany
mírně podprůměrný a druhý zase
přesně naopak. Když to tedy jakoby zamícháme v hrnci, tak ten
náš výkon hodnotím jako dobrý.
Byli bychom ovšem pitomci,
kdybychom dnešní zisk nepotvrdili za týden doma s Leštinou,
která je ještě slabší než Loštice,“

varuje před uspokojením domácí
kouč Zdeněk Chytka.
-zv-

TJ Sokol Určice - TJ Sokol Ústí
u Hranic 2:1 (1:0)
Branky Určic: 10. Burget, 90.
Trajer. Rozhodčí: Molík - Anýž,
Kopecký. Určice bez ŽK.
Diváků: 150. Sestava Určic:
Nejezchleb - Havlena, Ullmann,
Mlčoch, Kroutil - Blaha (64. Černý), Vaněk, Macourek, Javořík Burget (70. Laník), Trajer.
Trenér: Svatopluk Kovář.
Určičtí nastoupili proti obávanému soupeři svelkou chutí a od první minuty zcela ovládali hru. Hned
v10. minutě byla jejich aktivita korunována Burgetem, který umístil
do sítě nepovedenou Trajerovu
střelu. Bohužel následně nedokázali přetavit vrozdílovou branku
svá sóla oba domácí útočníci a tak
se z velké převahy zrodil jen jednobrankový náskok. Po změně

stran se pak obraz hry zcela změnil.
Hosté díky rychlým kombinacím
přebrali režii a díky přesné hlavičce
po jednom zmnoha centrů zaslouženě srovnali stav. Po hodně rušné
závěrečné dvacetiminutovce, kdy
se už oba celky smiřovaly
sremízou přišlo nečekané rozuzlení. Dalekonosný nákop Ullmanna
prodloužil šikovně Laník a technicky velmi dobře vybavený
Trajer obloučkem přehodil vybíhajícího gólmana - 2:1. „Kvality
soupeře jsem si byl dobře vědom a
on ji u nás také potvrdil. V úvodu
jsme si vzali poučení z minulého
utkání a začali jsme velmi dobře.
Bohužel jsme využili jen jednu
z mnoha šancí a ve druhém poločase se obraz hry úplně převrátil.
Hosté zaslouženě vyrovnali, ale na
nás se v závěru usmálo štěstí,“
uznal sportovně kvality protivníka
domácí trenér Svatopluk Kovář.
-zv-

Haná vkročila do jara vítězně

TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Horní
Moštěnice 1:0 (1:0)
Branka : 6. P. Trnavský.
Rozhodčí: Tomášek - Petr, Milar.
ŽK: Chum, Zbožínek - Bajcar.
Diváků: 70. Sestava Hané:
Hlávka - Vyskočil, Jančiar,
Světlík, Chum (77. Bartoš) - Šindler, Mašík, Zachar (59. J.
Zbožínek), P. Trnavský (90.
Ondráček) - Sedláček, Cibulec.
Trenér: Daniel Kolář.
V prvním jarním zápase I. B.
třídy Olomouckého KFS se utkali Hanáci s mužstvem Horních
Moštěnic, které za nimi s těsným
odstupem držely 5. místo v tabulce. Domácí měli hostům
oplácet podzimní porážku 3:0 a
proto se pustili do svého soupeře

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
zhurta. Už ve čtvrté minutě se
rychlonohý Trnavský protáhl
mezi beky, ale brankáři
Kundrátovi se zavlnila po jeho
střele pouze boční síť. O dvě minuty později se tentýž hráč už nemýlil. Převzal za půlící čarou
míč, obelstil dva obránce a prostřelil i vyběhnuvšího gólmana.
Nikdo z přítomných diváků však
asi netušil, že tento gól bude v
zápase jediný. Hosté se v 18. minutě po chybě v domácí obraně
dostali ke střelbě, ale prudká střela Suchánka zdaleka míjela pouze vzduchem letícího brankáře
Hlávku. Haná byla nucena hrát
přibližně osm minut v deseti,

když byl ošetřován v obličeji
zraněný Cibulec. Hosté se ve 30.
minutě dostali ve vápně k míči,
ale hlavička dlouhého Fikra skončila v náručí jistého Hlávky.
Ještě ve 45.minutě domácí opět
zahrozili, ale po řadě odražených
střel, skončila ta poslední z nohy
Cibulce, vedle. Ve druhém poločase upadla úroveň hry na obou
stranách a bylo vidět, že je to premiérový jarní zápas. Hráči si vytvářeli minimum brankových
příležitostí a také přibylo ostrých
zákroků. Hanáci však jednogólové vedení udrželi a zapsali si
první tři jarní body. „Díky rychlé
brance jsme se uklidnili, ale další

branky bohužel nepřišly. Výkon
nebyl optimální, ale důležité jsou
body,“ stručně zhodnotil výsled-

kově vydařený vstup trenér Hané
Daniel Kolář.
-ol,zv-

Penalta to nebyla. Střídající Jiří Zbožínek se ke střele nedostal díky pohotovému a tvrdému zákroku jednoho z bránících hráčů. Foto: Zdeněk Pěnička

Mládežnické výběry OFS hrály v Mohelnici
V konkurenci pěti okresních
výběrů sehrála družstva pod hlavičkou OFS Prostějov vyrovnané
duely se sousední konkurencí.
Starší chlapci ročníků narození
1997 třikrát remizovali a jednou
odešli poraženi. Mladší výběr
1998 měl dvakrát radost
z vítězství, jednou hrál nerozhodně a v jednom případu odcházel ze hřiště s debaklem.
Celkově se umístil starší výběr na
páté příčce a mladší dokonce na
třetí.
Na aprílovou středu 1. dubna se
sešly družstva okresů Přerov,
Jeseník, Šumperk, Olomouc a
Prostějov v Mohelnici, aby poměřily svou výkonnost. Ve starší kategorii se postupně utkal výběr
OFS Prostějov s Přerovem 0:0,
Jeseníkem 1:1, Šumperkem 1:1 a
Olomoucí 0:1. Branky Prostějova

vsítili Jakub Gottwald a Ondřej
Sobotka. Sestava OFS Prostějov:
M. Snášel, J. Gottwald a M.
Nedopil (FKM Konice), O.
Sobotka, T. Pospíšil, R. Mlčoch, Š.
Abrahám a M. Vincourek (1. SK
Prostějov),
T.
Sekanina
(Protivanov), M. Křesala a J.
Rolenc (Plumlov), J. Kovařík
(Určice), T. Lachman (Čechovice). Trenéři: Jaroslav Liška a
František Snášel.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Lišky: „Obsadili jsme konečné
páté místo, ale to je z toho důvodu
že jsme neměli takový tým na
podzim, neboť podzimní část se
započítávala do konečného pořadí, ve kterém na nás zbylo páté
místo. Je třeba říct, že kluci všechna utkání odehráli na výborné
úrovni a kdyby se nám podařilo
nějaké šance proměnit, tak jsme

mohli i při trošce štěstí naše
umístění ještě vylepšit. Je třeba podotknout, že nám ty podzimní body chyběly v dnešním konečném
účtování, ale i přesto patří klukům
poděkování za závěrečný turnaj.“
Mladší výběr postupně porazil
Přerov 1:0, prohrál s Jeseníkem
1:7, remizoval se Šumperkem 1:1
a zvítězil nad Olomoucí 1:0.
Střelci branek: Roman Gurín,

Adam Koláček, Lukáš Závodný,
Tomáš Škrabal. Sestava OFS
Prostějov: T. Jeneš, F. Pohlídal
(Plumlov), F. Bureš a R. Gurín
(Kostelec n.H.), T. Mudroch, O.
Milar, L. Závodný (Protivanov),
M. Navrátil, D. Zatloukal, A.
Koláček, M. Moštěk, P. Mucha (1.
SK Prostějov), F. Hubáček (Čechovice), M. Kořenek a J. Šustr
(Přemyslovice). Trenéři: Daniel

Mudroch, Roman Jedlička a vedoucí František Mikulka.
Hodnocení předsedy komise
mládeže Jaroslava Lišky: „Je
pravda že jsme prohráli s vítězem
celého turnaje Jeseníkem, ale musí se uznat že toto mužstvo od podzimu až do tohoto posledního turnaje bylo prostě nejlepší. I přesto
se kluci po tomto krutém výsledku
k tomu postavili dobře a dokázali
ostatní zápasy odehrát na vysoké
úrovni a ve všech bojovat. Za což
jim zaslouženě patřilo třetí místo. I
tady se podařilo poskládat kvalitní
mužstvo z hráčů. Na závěr musíme poděkovat všem oddílům, že
uvolnily hráče na naše výběry a
doufáme, že bude tato spolupráce
pokračovat nadále. Také patří poděkování trenérům kteří byli
ochotni s těmito výběry pracovat.
-zv,jl-

6. dubna 2009

Konickým domácí trávník zřejmě nesvědčí
Sokol Konice – FC Viktoria
Otrokovice 1 : 2 (0:1)

Branky: 70. Špunda – 12. Maschtovský, 85. Ondriáš. Rozhodčí: Drápal - Seidl, Stloukal.
ŽK: Voral, Šimek – Maschtovský, Mikulčík, Hrnčiřík. Diváků: 160. Sestava Konice:
Kmecík – Jurník (22. Voral), Šimek, Řehák, Penc, Macháček,
Kvapil, Křeček (76. Kobylík),
Coufal (45. Schön), Navrátil,
Špunda, Rus, Voral, Kobylík,
Schön, Kýr, Přikryl. Trenér: Karel Procházka
Ani další domácí utkání se Konici nevydařilo. Hrálo se opět na
umělé trávě a celý první poločas
hřiště svědčilo lépe hostujícím
Otrokovicím. Vyrukovali s rychlou a kombinační hrou, měli celých pětačtyřicet minut převahu,
kterou však naštěstí pro domácí
nedokázali zúročit větším brankovým ziskem. Do první gólové
šance se dostali hosté už ve 2. minutě, brankář Kmecík se štěstím
vyrazil přímo na kopačku dotírajícího útočníka hostí, jeho zbrklou střelu stačil Šimek usměrnit
na rohový kop. Ten se soupeři naštěstí nevydařil a nebezpečí bylo
zažehnáno. Vedení se Otrokovice
ujaly už ve 12. minutě, když se po
pravé straně dostal rychlý Maschtovský před Jurníka a stačil
ještě z ostrého úhlu vystřelit. Za-

mířil dobře, míč se dokutálel těsně k vnitřní tyči a
hosté se ujali vedení 0:1.
Hráči hostující Viktorky
udávali tempo hry celý první poločas. Domácí obrana vyprodukovala neuvěřitelné množství
chyb, sprška kritiky diváků se
snesla i na špatné rozehrávky, pomalé přihrávky a jalový útok.
Koničtí se zkrátka hledali a evidentně se jim to nedařilo, chybné
přihrávky končily na kopačkách
soupeře a ten toho dokázal využívat k rychlým protiútokům.
Zápas se tak odehrával převážně
před domácí brankou, Kmecík si
rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek práce. Hosté byli rychlejší, útok vedli promyšleně přímo
na bránu a jejich obrana domácím útočníkům mnoho šancí
dostat se do vápna nepovolovala.
Jedna z mála vyložených šancí
domácích se zrodila v 31. minutě,
kdy po přímém kopu hlavičkoval
Penc. Míč však příliš nadzvedl a
střela šla nad bránu hostí. Úspěšný nebyl ani následný rohový
kop. Na další gólové šance se domácí až do konce poločasu nezmohli, obranný val soupeře eliminoval všechny jejich pokusy
dostat se na dostřel.
Ve druhé půli se domácí přece
jen zlepšili, místo Coufala přišel Schön, kterému se přece jen

přestřelil. O minutu později měl příležitost Navrátil,
ale i jeho hlavička šla mimo. V 70. minutě faulovali
hosté Macháčka v pokutovém
území a nabídnutou penaltu
Špunda nemohl neproměnit.
Pak jakoby se oba týmy smířily s vyrovnaným skóre, hra se
zvrhla v čutanou na středu hřiště. Vyrovnaný stav 1:1 vydržel až do 85. minuty, kdy se
hosté dostali před konickou
bránu, položili si jinak dobře

NAVŠTÍVILI JSME
víc dařilo. V 56. minutě po faulu Mikulčíka, za který si prohlédl žlutou kartu, a po přímém
kopu se právě Schön prosadil
ve výskoku, ale jeho hlavička
skončila na horní síťce soupeřovy branky. Snad největší
šanci na vyrovnání měli domácí v 59. minutě. Křeček se
ocitl sám proti gólmanovi, ale

chytajícího Kmecíka a zblízka
dopravil Ondriáš merunu za
brankovou čáru. Stav 1:2 vydržel až do konce utkání, přestože hlavní rozhodčí nastavoval tři minuty.
„Soupeř byl v první půlce jednoznačně lepší, měl spoustu gólových šancí, kdyby všechny
proměnil, mohli jsme dostat čtverku hned v té první půlce. Naše
hra byla nevýrazná, špatná. Ve
druhé půlce jsme to prostřídali,
zlepšila se hra i kombinace, přišly šance a vyústil z toho faul na
Macháčka a po něm pokutový
kop. Vyrovnávací branka nám
pomohla, to byl okamžik, kdy byl
soupeř dole, ale nevyužili jsme
toho. V závěru jsme nakonec inkasovali,“ zalitoval trenér Konice Karel Procházka. „Obrana nebyla v optimálním složení. Měli
jsme několik zraněných hráčů,
někteří se teprve postupně uzdravují, tři z nich už pomalu trénují a
dnes postupně nastoupili do utkání. Myslím si, že se budeme
postupně zlepšovat. Teď pojedeme do Žďáru, tam se budeme
snažit uhrát aspoň bodík a když
to půjde, tak i víc. Chybí nám
právě ta příprava, která nebyla
kvůli zraněným hráčům optimální, ale budeme se snažit dohnat
všechno v druhé půli jarní části
soutěže,“ dodal.
-jp-

Naši zástupci brali body jen sami sobě
V úvodním jarním dějství druhé
nejvyšší krajské fotbalové soutěže se regionálním zástupcům
příliš nevedlo. V přímém souboji o postupové příčky podlehl Jesenec v domácím prostředí
Troubkám a útěchou mu nemůže být ani šestkrát nastřelená
branková konstrukce a na pohled velmi atraktivní hra.
V derby utkání v Lipové si poradili s domácím týmem Klenovičtí, kteří potvrdili své jarní ambice. Letošní druhou porážku si
připsal Plumlov, tentokrát na
půdě Náměště. Raritou byl post
brankáře, když se při absenci
obou gólmanů postavil mezi tři
tyče Chmelař, kterého po zraně-

ní nahradil Parák. O
zbývajícím utkání Mostkovice - Čechovice se dozvíte
na straně 24.

Jozek - Sigmund,
Škantár, T. Cetkovský
(88. D. Novák), Kaděra - Rozehnal, Všianský, T. Zbožínek, R.
Cetkovský (75. Šubrt) - Kubíček,
Přikryl. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Očima trenéra Zdeňka Cetkovského: „Veledůležitý zápas o
záchranu jsme zvládli velmi dobře. Kluci k tomu přistoupili
opravdu s plnou koncentrací a
soustředěním. Lipovou jsme
prakticky nepustili do žádné šance. Velká škoda je jen vyloučení
Přikryla, ale s celkovým přístup
k takovému střetnutí jsem hodně
spokojen.“

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“

SK Jesenec - TJ Sokol Troubky
1:3 (1:3)
Branka Jesence: 15. P. Tichý ml.
Rozhodčí: Kučera - Januš, Kubíček. Jesenec bez ŽK. Diváků:
150. Sestava Jesence: Hradil Václavek (60. Ostřížek), M. Klicpera, P. Tichý st., P. Klicpera - L.
Tyl, Konečný, Čížek, T. Ullmann
- P. Tichý ml. (60. Abrahám), J.
Tichý. Trenér: Jaroslav Ullmann.
Očima trenéra Jaroslava Ullmanna: „Kvalitní soupeř s velmi

dobrou organizací hry a hlavně
obrany. Také rychlý přechod do
útoku byl ozdobou Troubek. Musím uznat, že s tak dobře zvládnutým systémem jsem se v této soutěži ještě nesetkal. I když jsme měli dost šancí, tak se fotbal hraje na
góly.“
SK Lipová - TJ Sokol Klenovice n.H.
0:2 (0:1)
Branky: 34. Škantár, 71. Přikryl.
Rozhodčí: Tomeček - Kouřil,
Lizna. Diváků: 150. ČK: 75.
Přikryl (K). Sestava Klenovic:

SK Náměšť na Hané - TJ ORESVO Sokol Plumlov 2:0 (0:0)
Rozhodčí: Kubíček - Hetmánek,
Zdřálek. ŽK Plumlova: Ježek. Diváků: 200. Sestava Plumlova:
Chmelař (20. Daněček) - J. Kiška,
Grmela, Kutný, R. Bureš - Křupka,
Frýbort ml., Ježek, Ševcůj - Frýbort
st., Parák. Trenér: Pavel Musil.
Očima trenéra Pavla Musila:
„V Náměšti jsme odehráli naprosto vyrovnaný zápas, ve kterém
jsme byli místy i lepší. Domácí
však byli šťastnější. Bohužel nehraje se na krásu, ale na branky.
Klukům nemám za výkon co vytknout. Příští domácí zápas musíme proti Kožušanům bezpodmínečně vyhrát.“
-zv-

Protivanov doma zabral naplno
TJ Sokol Protivanov - SK DEKORA
Ždírec n./D. 2:0 (1:0)
Branky: 12. Machálek, 70: Rojka.
Rozhodčí: Chabiča - Mil. Trávníček, Sedlář. ŽK Protivanova: Kulíšek. Diváků: 150. Sestava Protivanova: Vítek - Valenta, Vala, Koláček, Kulíšek - Dragon (65. M. Dostál), Pászto, Valášek (65. Poláček),
Mráček - Rojka, Machálek.
Trenér: Roman Sedláček.
Odložená jarní domácí premiéra vy-

šla nově poskládanému týmu
Sokola Protivanov na výtečnou. V rámci 20. kola Moravskoslezské divize přivítali
svěřenci Romana Sedláčka na
svém hřišti soupeře z Vysočiny
Ždírec nad Doubravou. Po téměř devadesátiminutové jasné převaze,
kdy soupeři prakticky nic nedovolili, si připsali tři body za dvoubrankové vítězství. Zvláště v prvním poločase Protivanovští zcela ovládli

DIVIZE „D“
hru a jen vlastní vinou vedli pouze
jednobrankovým rozdílem. „Tolik
šancí a taková převaha, jejímž výsledkem byl pouze jeden gól je
málo,“ okomentoval dění na trávníku v úvodním dějství domácí
trenér Roman Sedláček.
Brzké vedení zařídil pohotovou do-

rážkou ve 12. minutě Machálek. Posléze jeho spoluhráči, ale i on sám nedokázali do
brány dopravit míč ani z těch
největších loženek. Uklidnění
tedy přinesla až 70. minuta, kdy po
standardní situaci a dobré práci Poláčka zakončoval neomylně Rojka 2:0. Ani ve zbývajícím čase už nic
domácí hostujícím hráčům nedovolili a tak se v Protivanově mohl slavit
zasloužený plný bodový zisk. „S

předvedeným výkonem jsem plně
spokojen. Tak by to mělo nějak vypadat. Ta týdenní pauza se nám vyplatila. Trénovali jsme standardky a
také jsme z nich dali dvě branky.
Měli jsme jen hluchou čtvrthodinku
v úvodu druhé půle, ale po prostřídání jsme se opět vrátili do toho
správného tempa,“ neskrýval spokojenost s výkonem svých hochů
domácí kouč Roman Sedláček.
-zv-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINAD
20. kolo: FC Žďas Žďár n./Sáz. - Sokol Konice (neděle 12.4., 10:15 hodin,
rozhodčí: Talpa - Kučerík, Petr), FRAMOZ Rousínov -TJ Sokol Protivanov
(sobota 11.4., 15:30 hodin, Bečica - Pala, KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
21. kolo: FC Kralice na Hané - Sokol Leština (sobota 11.4., 16:00, Štětka
- Caletka, Vedral),FC Dolany - TJ Sokol Určice (neděle 12.4., 16:00, Klíma
- Štětka, Tomeček).
I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“
17. kolo:FK Brodek u Přerova - SK Jesenec (sobota 11.4., 16:00, Petr - Menšík, Boháč), TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol Kožušany (sobota
11.4., 16:00, Pospíšil - Oulehla, Navrátil), FK Nové Sady TJ Sokol Mostkovice (sobota 11.4., 16:00, Hetmánek - Kubíček, Kubíček),
TJ Sokol Čechovice - FKM Opatovice-Všechovice (neděle 12.4., 16:00,
Zemánek - Šmíd, Elšík),TJ Sokol Bělotín - SK Lipová (neděle 12.4., 16:00,
Běhal - Machala, Dömisch), TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Sokol
Troubky (sobota 11.4., 16:00, Majer - Vlk, Němec).
I.B TŘÍDA, SKUPIA„A“
17. kolo:Sokol Domaželice - FC Kostelec na Hané (neděle 12.4., 10:00, Polus - Částečka, Navrátil), Tatran Všechovice - FK Němčice nad Hanou (neděle 12.4., 16:00, Tomášek - Petr, Boháč), TJ Sokol Pivín -TJ Sokol Hustopeče n./B. (neděle 12.4., 16:00, Ženožička -Valouch, Vyroubal), FK Býškovice-H. Újezd -TJ Haná Prostějov (neděle 12.4., 10:15, Baďura - Odstrčil,
Dokoupil), TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Haná Nezamyslice (neděle 12.4.,
16:00, Václavík - Lizna, Řepa).
II. TŘÍDA- PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
17. kolo: TJ Sokol Protivanov „B“ -TJ Sokol Určice „B“ (NE 16:00), Sokol Bedihošť - FC Hvozd (NE 10:00, hřiště Hrubčice), FC Výšovice -TJ Sokol Držovice (SO 16:00, hřiště Držovice), Sokol Konice „B“-TJ Sokol Brodek u Pv (SO 16:00, UMT), TJ Sokol Čechovice „B“ - Sokol Přemyslovice „A“ (SO 16:00), Sokol Zdětín - FC Dobromilice (NE 16:00), TJ Sokol
Vrahovice - TJ Sokol Otaslavice (SO 16:00).
III. TŘÍDA
17. kolo:Sokol Olšany - TJ Sokol Tištín (SO 11:45),Sokol Čechy pod Kosířem - Sokol Vícov (NE 16:00), SK Jesenec „B“ - TJ Otinoves (NE 16:00),
TJ Vitčice - TJ Jiskra Brodek u Konice (SO 16:00), FC Kostelec „B“ - TJ
Pavlovice (NE 16:00, hřiště Pavlovice), FC Ptení - TJ Horní Štěpánov (NE
16:00), FC Kralice n.H. „B“ - TJ Smržice (NE 16:00).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
10. kolo: ZEMAS Hovorany - FC Kostelec na Hané (sobota 11.4., 16:30,
Tomanec).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
18. kolo: MSK Břeclav - 1. SK Prostějov (neděle 12.4., 10:30 starší a 12:45
mladší, Hulcký).
Krajský přebor, starší dorost
17. kolo: FC Kostelec na Hané - Černovír (sobota 11.4., 9:00, Liška Václavík, OFS), Tovačov -TJ Sokol Čechovice (neděle 12.4., 10:00, Menšík - Pumprla, OFS), 1. HFK Olomouc „B“ - FKM Konice (sobota 11.4.,
10:15, Klíma - Požár, OFS, hřiště Hodolany), Šternberk -TJ Haná Nezamyslice (sobota 11.4., 10:00, Ženožička - Valouch, OFS), FC Kralice na
Hané - Šumperk (sobota 11.4., 10:00, Němec - Milar, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
17. kolo: FC Kostelec na Hané - Černovír (sobota 11.4., 11:15, Václavík Liška, OFS), Tovačov - TJ Sokol Čechovice (neděle 12.4., 12.15, Pumprla
- Menšík, OFS), 1. HFK Olomouc „B“ - FKM Konice (sobota 11.4., 12:30,
Požár - Klíma, OFS, hřiště Hodolany), Šternberk -TJ Haná Nezamyslice
(sobota 11.4., 12.15, Valouch - Ženožička, OFS), FC Kralice na Hané Šumperk (sobota 11.4., 12.15, Milar - Němec, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
17. kolo: Sokol Troubky -TJ Sokol Určice (neděle 12.4., 10:30, Sigmund),
TJ Sokol Vrahovice - TJ Slavoj Kojetín (neděle 12.4., 10:30, I. Antoníček).
Přebor OFS Prostějov - dorost
21. kolo:TJ Sokol Držovice - FK Němčice n./H. (NE 10:45), TJ Jiskra Brodek u Konice - Sokol Přemyslovice (SO 16:00), TJ Sokol Pivín - TJ Sokol
Brodek u Pv (SO 16:00), TJ Sokol Klenovice n.H. - TJ Sokol Otaslavice
(NE 16:00), FKM Konice „B“ -TJ Sokol Protivanov (SO 13:30, UMT), SK
Lipová -TJ Sokol Mostkovice (NE 10:15).
-výrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu-zv-

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY
DIVIZE, SKUPINA „D“
19.kolo: Sokol Protivanov-SK Dekora Ždírec nad Doubravou
2:0, FC Forman Boskovice-Framoz Rousínov 1:0, FK Šardice-SK
Líšeň 2:0, FC Velké Meziříčí-Horácký FK Třebíč 0:3, Sokol Konice-FC Viktoria Otrokovice 1:2, MKZ Rájec-Jestřebí-FC Žďas
Žďár nad Sázavou 4:4, SK Spartak Hulín-SK Rostex Vyškov 1:1,
FS Napajedla-FK Mohelnice-Moravičany 1:1
1. FK Šardice
19 13 3 3 36:13 42
2. SK Líšeň
19 13 2 4 39:16 41
3. SK Spartak Hulín
19 10 6 3 32:14 36
4. Horácký FK Třebíč
18 10 5 3 25:12 35
5. SK Rostex Vyškov
19 10 4 5 29:21 34
6. FC Žďas Žďár nad Sázavou
18 8 5 5 36:30 29
7. Sokol Konice
19 8 3 8 29:34 27
8. Framoz Rousínov
19 7 4 8 21:24 25
9. FC Forman Boskovice
18 7 4 7 22:29 25
10. FC Viktoria Otrokovice
19 6 4 9 28:26 22
11. FC Velké Meziříčí
19 7 1 11 24:35 22
12. Sokol Protivanov
18 6 2 10 17:21 20
13. SK Dekora Ždírec nad Doubravou 18 4 3 11 16:31 15
14. MKZ Rájec-Jestřebí
18 3 5 10 15:30 14
15. FS Napajedla
18 2 7 9 17:32 13
16. FK Mohelnice-Moravičany
18 3 4 11 17:35 13
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
20.kolo: Sokol Leština-TJ Tatran Litovel 2:1, TJ Jeseník-1.FC Přerov 1:3, TJ Zlaté Hory-FC Želatovice 0:1, Sokol Určice-TJ Sokol
Ústí u Hranic 2:1, 1.HFK Olomouc "B"-FC Dolany 4:2, FK Kozlovice-FC Hněvotín 1:1, FC Kralice na Hané-SK Loštice 3:1, FK
Šternberk-FK Mikulovice 0:5
1. FK Mikulovice
20 15 2 3 50:18 47
2. TJ Tatran Litovel
19 13 0 6 46:20 39
3. FC Hněvotín
20 11 3 6 37:24 36
4. Sokol Určice
20 10 6 4 38:28 36
5. 1.HFK Olomouc "B"
20 11 3 6 30:20 36
6. FC Dolany
20 9 5 6 38:30 32
7. FC Kralice na Hané
20 9 3 8 27:27 30
8. FC Želatovice
20 9 2 9 44:43 29
9. FK Šternberk
20 7 3 10 29:36 24
10. 1.FC Přerov
20 7 2 11 24:27 23
11. TJ Zlaté Hory
19 6 5 8 20:25 23
12. TJ Sokol Ústí u Hranic
20 6 4 10 25:36 22
13. FK Kozlovice
20 6 3 11 29:47 21
14. TJ Jeseník
20 5 4 11 20:34 19
15. Sokol Leština
20 4 6 10 17:40 18
16. SK Loštice
20 3 5 12 22:41 14
I.A TŘÍDA OKFS, SKUPINA „B“
16.kolo: SK Jesenec-TJ Sokol Troubky 1:3, SK Lipová-TJ Sokol
Klenovice na Hané 0:2, FKM Opatovice-Všechovice-TJ Sokol

Bělotín 1:3, TJ Sokol Mostkovice-TJ Sokol Čechovice 2:1, TJ Sokol Kožušany-FK Nové Sady 1:1, SK Náměšť na Hané-TJ ORESVO Sokol Plumlov 2:0, FK Brodek u Přerova-Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 1:0
1. TJ Sokol Bělotín
16 11 2 3 31:12 35
2. TJ Sokol Troubky
16 10 4 2 33:11 34
3. SK Jesenec
16 9 3 4 37:20 30
4. FKM Opatovice-Všechovice
16 8 4 4 24:22 28
5. FK Brodek u Přerova
16 8 3 5 43:31 27
6. TJ Sokol Kožušany
16 8 1 7 28:28 25
7. SK Náměšť na Hané
16 7 2 7 32:30 23
8. FK Nové Sady
16 4 8 4 16:15 20
9. TJ ORESVO Sokol Plumlov
16 6 2 8 31:33 20
10. TJ Sokol Klenovice na Hané
16 5 4 7 26:33 19
11. TJ Sokol Čechovice
16 6 0 10 20:31 18
12. TJ Sokol Mostkovice
16 3 6 7 15:27 15
13. Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 16 4 1 11 15:32 13
14. SK Lipová
16 2 2 12 7:33 8
I.B TŘÍDA OKFS, SKUPINA „A“
16.kolo: FC Kostelec na Hané-TJ Slavoj Kojetín 2:3, TJ Sokol
Tovačov-TJ Sokol Vrchoslavice 1:1, TJ Haná Prostějov-TJ Sokol Horní Moštěnice 1:0, TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou-FK
Býškovice/Horní Újezd 1:3, FK Němčice nad Hanou-TJ Sokol
Pivín 0:5, Sokol Domaželice-Tatran Všechovice 3:3, Nezamyslice
- Radslavice nehlášeno!
1. Tatran Všechovice
16 11 4 1 45:13 37
2. FK Býškovice/Horní Újezd
16 11 1 4 29:14 34
3. TJ Slavoj Kojetín
16 10 4 2 35:22 34
4. TJ Haná Prostějov
16 9 3 4 35:21 30
5. TJ Sokol Horní Moštěnice
16 7 4 5 20:12 25
6. FC Kostelec na Hané
16 7 4 5 25:22 25
7. TJ Sokol Vrchoslavice
16 6 6 4 26:22 24
8. TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou 16 6 5 5 26:21 23
9. TJ Sokol Pivín
16 5 3 8 28:43 18
10. TJ Haná Nezamyslice
15 3 4 8 14:20 13
11. Sokol Domaželice
16 2 6 8 18:35 12
12. TJ Sokol Tovačov
16 2 4 10 17:30 10
13. TJ Sokol Radslavice
15 1 7 7 13:31 10
14. FK Němčice nad Hanou
16 1 5 10 12:37 8
PŘEBOR OFS
16.kolo: TJ Sokol Určice "B"-TJ Sokol Otaslavice 2:1 (Rolný,
T. Buřt - Rozsypal), FC Dobromilice-Sokol Vrahovice 0:3 (Tomeček 2, Múdrý), Sokol Přemyslovice-TJ Sokol Zdětín 0:0, TJ
Sokol Brodek u Pv-TJ Sokol Čechovice "B" 1:1 (Hodulák Vítek), TJ Sokol Držovice-Sokol Konice "B" 3:1 (Zahradníček, Dokoupil, Zabloudil), FC Hvozd-FC Výšovice 1:1 (V.
Bílý - Koukal), TJ Sokol Protivanov "B"-Sokol Bedihošť 1:1
(Kropáč - vlastní).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Vrahovice
TJ Sokol Určice "B"
Sokol Bedihošť
Sokol Konice "B"
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Protivanov "B"
FC Hvozd
TJ Sokol Držovice
Sokol Přemyslovice
FC Výšovice
TJ Sokol Čechovice "B"
FC Dobromilice
TJ Sokol Brodek u Pv
TJ Sokol Otaslavice

16 10
16 11
16 9
16 8
16 6
16 6
16 6
16 6
16 5
16 4
16 4
16 4
16 3
16 3

6 0
3 2
3 4
2 6
5 5
5 5
5 5
5 5
7 4
2 10
2 10
1 11
4 9
4 9

36:19
34:19
32:24
25:20
23:19
26:23
24:21
28:27
31:19
18:30
21:41
30:40
25:36
25:40

36
36
30
26
23
23
23
23
22
14
14
13
13
13

III. TŘÍDA OFS
16.kolo: TJ Tištín-TJ Smržice 1:1, TJ Horní Štěpánov-FC Kralice
na Hané "B" 1:2, TJ Pavlovice u Kojetína-FC Ptení 3:0, Jiskra Brodek u Konice-FC Kostelec na Hané "B" 1:1, TJ Otinoves-TJ Vitčice 3:1, Sokol Vícov-SK Jesenec "B" 2:1, Sokol Olšany-Sokol Čechy p. K. 2:0
1. Jiskra Brodek u Konice
16 12 4 0 51:14 40
2. Sokol Olšany
16 10 3 3 36:18 33
3. TJ Otinoves
16 10 1 5 37:27 31
4. FC Kralice na Hané "B"
16 8 4 4 29:22 28
5. TJ Pavlovice u Kojetína
16 8 2 6 45:43 26
6. TJ Smržice
16 7 3 6 29:28 24
7. FC Kostelec na Hané "B"
16 6 3 7 27:35 21
8. FC Ptení
16 6 3 7 19:27 21
9. TJ Horní Štěpánov
16 6 1 9 25:34 19
10. Sokol Čechy p. K.
16 6 0 10 29:28 18
11. TJ Vitčice
16 5 2 9 33:54 17
12. Sokol Vícov
16 5 1 10 28:31 16
13. TJ Tištín
16 3 4 9 20:33 13
14. SK Jesenec "B"
16 4 1 11 28:42 13
KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
16.kolo: Viktoria Přerov-FK SAN JV Šumperk 0:2, TJ Haná
Nezamyslice-FC Kralice na Hané 1:0, FKM Konice-FK Šternberk 1:2, TJ Sokol Čechovice-1. HFK Olomouc "B" 1:1, TJ Slovan Černovír-TJ Sokol Tovačov 5:1, TJ Tatran Litovel-FC Kostelec na Hané 3:2, FK Mohelnice/Moravičany-Spartak VTJ Lipník n.B. 2:1
1. FK SAN JV Šumperk
16 14 1 1 69:13 43
2. TJ Tatran Litovel
16 13 1 2 45:16 40
3. 1. HFK Olomouc "B"
16 11 5 0 70:11 38
4. FK Mohelnice/Moravičany
16 11 4 1 47:17 37
5. TJ Slovan Černovír
16 7 2 7 31:39 23
6. TJ Sokol Čechovice
16 6 4 6 23:23 22
7. Spartak VTJ Lipník n.B.
16 7 1 8 27:44 22

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FKM Konice
Viktoria Přerov
TJ Haná Nezamyslice
FK Šternberk
TJ Sokol Tovačov
FC Kralice na Hané
FC Kostelec na Hané

16
16
16
16
16
16
16

6
5
5
4
3
2
2

3 7
2 9
1 10
2 10
2 11
3 11
1 13

28:46
22:31
15:35
20:27
17:55
16:39
19:53

21
17
16
14
11
9
7

KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DOROST
16.kolo: Viktoria Přerov-FK SAN JV Šumperk 2:2, TJ Haná Nezamyslice-FC Kralice na Hané 1:0, FKM Konice-FK Šternberk
0:5, TJ Sokol Čechovice-1.HFK Olomouc "B" 0:1, TJ Slovan
Černovír-TJ Sokol Tovačov 1:0, TJ Tatran Litovel-FC Kostelec
na Hané 2:0, FK Mohelnice/Moravičany-Spartak VTJ Lipník
n.B. nehlášeno!
1. 1.HFK Olomouc "B"
16 12 3 1 51:15 39
2. FK SAN JV Šumperk
16 11 4 1 48:15 37
3. FK Šternberk
16 11 3 2 39:19 36
4. Viktoria Přerov
16 10 3 3 39:19 33
5. TJ Slovan Černovír
16 10 1 5 65:19 31
6. FK Mohelnice/Moravičany
15 9 1 5 45:17 28
7. FC Kostelec na Hané
16 7 2 7 43:31 23
8. TJ Tatran Litovel
16 6 2 8 36:37 20
9. TJ Sokol Tovačov
16 6 2 8 30:35 20
10. TJ Sokol Čechovice
16 5 3 8 30:38 18
11. Spartak VTJ Lipník n.B.
15 3 1 11 10:46 10
12. FC Kralice na Hané
16 2 3 11 15:45 9
13. FKM Konice
16 2 2 12 12:73 8
14. TJ Haná Nezamyslice
16 1 2 13 12:66 5
PŘEBOR OFS, DOROST
20.kolo: FK Němčice nad Hanou-TJ Sokol Mostkovice 0:0, TJ Sokol Protivanov-SK Lipová 0:1, FC Dobromilice-FKM Konice "B"
4:1, TJ Sokol Brodek u Pv-TJ Sokol Klenovice na Hané 2:4, Sokol
Přemyslovice-TJ Sokol Pivín 1:3, FC Výšovice-TJ Jiskra Brodek
u Konice 3:2
1. SK Lipová
17 15 1 1 106:8 46
2. TJ Sokol Klenovice na Hané
17 15 0 2 87:32 45
3. FC Dobromilice
17 14 2 1 84:18 44
4. TJ Sokol Pivín
17 12 2 3 62:20 38
5. TJ Sokol Protivanov
17 11 1 5 82:29 34
6. FK Němčice nad Hanou
17 9 2 6 48:36 29
7. Sokol Otaslavice
15 6 1 8 44:39 19
8. FKM Konice "B"
18 6 1 11 37:64 19
9. TJ Sokol Mostkovice
17 5 2 10 49:54 17
10. TJ Sokol Držovice
16 4 4 8 34:39 16
11. TJ Jiskra Brodek u Konice
17 5 1 11 21:64 16
12. FC Výšovice
17 4 0 13 27:92 12
13. TJ Sokol Brodek u Pv
17 2 3 12 20:88 9
14. Sokol Přemyslovice
17 0 0 17 7:125 0

6. dubna 2009

Interligová výhra boxerů nad Rybnikem

EXTRALIGA ČR MUŽŮ
7. kolo:
Doprava Děčín+BK Baník Most - BC Ostrava 10:8
Body:M. Chuděcki (do 57 kg), M. Gaži (do 64 kg), K. Chuděcki (do
69 kg), Čížek (do 81 kg), Řezníček (do 91 kg) - Kaczor (do 54 kg),
Agajev (do 60 kg), Sojka (do 75 kg), Skupieň (nad 91 kg).
SKP Sever Ústí nad Labem - Samson BC České Budějovice 14:4
Body: Kovalenko (do 57 kg), Baláž (do 60 kg), Chládek (do 64 kg),
Svoboda (do 69 kg), Stárek (do 81 kg), Viktora (do 91 kg), Průša
(nad 91 kg) - Shakhaldaev (do 54 kg), Vodárek (do 75 kg). BC DTJ
Prostějov volný los.
8. kolo:
Samson BC České Budějovice - Doprava Děčín+BK Baník
Most 12:6.
Body: Shakaldaev (do 54 kg), Khalamatov (do 60 kg), Zahradník
(do 64 kg), Vodárek (do 75 kg), Bursa (do 81 kg), Šour (nad 91 kg) M. Chuděcki (do 57 kg), K. Chuděcki (do 69 kg), Řezníček (do 91
kg).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 7. KOLE:
1. BC DTJ Prostějov
2. SKP Sever Ústí nad Labem
3. Samson BC České Budějovice
4. BC Ostrava
5. TSK Doprava Děčín+KB Baník Most

5
6
6
5
6

4
4
3
2
1

0
0
0
0
0

1
2
3
3
5

62:28
74:34
50:58
34:56
32:76

8
8
6
4
2

Příští program:
8. kolo, 12. dubna 2009: BC DTJ Prostějov - Samson BC České
Budějovice (10:00 hodin).
-zv-

Kubáček se uvedl výtečně
Ve váhové kategorii do 60 kilogramů se premiérově představil
prostějovskému publiku mladičký boxer z Brna Martin KUBÁČEK. Rohovník s vizáží
dítěte nevzbuzoval na první pohled přehnaný optimismus, ale
realita v ringu byla zcela jiná.
Martin se do svého jmenovce
Holíka pustil s velkou vervou a
prakticky celý zápas ho neúprosně honil ve vymezeném prostoru, obdobně jako hladový vlk
cítící zraněnou kořist. Ve svém
druhém vystoupení v mužské
kategorii si tak připsal cenný
skalp. „Jednalo se teprve o můj
druhý zápas mezi dospělými, je-

den už mám na kontě v 1. lize. O
soupeři jsem věděl jen, že je z
Polska. Po prvním kole jsem už
věděl, že je můj, ztratil úplně fyzičku,“ udýchaným hlasem vyjevil své bezprostřední pozápasové pocity jasný vítěz. Mladičký boxer přiznal i menší obavy
z možného nečekaného výpadu
soupeře. „Trochu jsem se bál, ale
postupem času jsem zjistil, že toho moc nevyužívá. Trochu mě
mrzí, že to rozhodčí neukončil
dřív, ale vždycky byl soupeř v
rohu nebo byl konec kola,“ Kubáček přiznal pocit, že měl velkou naději na předčasné vítězství.
-zv-

Prostějovské naděje ukázaly s Poláky velké srdce
Domácí interligová premiéra
prostějovských boxerů nenadchla
kvalitou, ale potěšila vítězstvím.
Spíše záložní tým BC DTJ
Prostějov porazil v sobotním podvečeru stejným způsobem
poskládaný BC Rybnik 9:5. „Dali
jsme šanci mladým nadějným
borcům a stalo se tak po dohodě
s
polským
soupeřem.
V nejbližších čtrnácti dnech nás
totiž čekají dva veledůležité extraligové zápasy a tak jsme
nechtěli riskovat případné zranění
našich opor. Mladí kluci mě však
velice mile překvapili,“ vysvětlil
důvody papírově slabší hanácké
sestavy domácí trenér Radek
Křížek. Interligové zápasy boxující se jen v sedmi vahách, představily domácím fanouškům hned
čtyři zbrusu nová jména a tři
známé matadory. V prvním duelu
nestačil domácí Baláž na
zkušenějšího Mazika, ale hned po
dalším mači bylo zásluhou
Kubáčka srovnáno. Třetí utkání
nabídlo hodně vyrovnaný boj
v němž nakonec slavila úspěch
lepší fyzická kondice boxera
v barvách Prostějova Ladislava
Spousty. Dalším na řadě byl populární Pepík Duraj, který po předlouhé pauze vybojoval remízu
s Tokarzem. Jedním ze sobotních
vrcholů byl další duel Zbyňka
Spousty s Romanovskim.
Domácí boxer zaslouženě zvýšil
vedení BC DTJ na 7:3! O váhu
dále nastoupil Jan Šlachta a upřímně řečeno, jeho výkon byl
naprostým propadákem. Absolutně nepřipravený Šlachta připomínal spíše hospodského rváče a ve
druhém kole prohrál s Lesiakem
r.s.c.! „Tak ten mě přímo nas….
Takový ’výkon’ jsem od něj absolutně nečekal,“ neskrýval zlobu
na adresu známého rohovníka
Křížek. Říká se, to nejlepší
nakonec a tak to také bylo.
Domácí kapitán Petr Novotný se
nezalekl hromotlucké postavy
Jana Ševčíka a naprosto bezchybným výkonem svého protivníka
zdrtil již ve druhém kole - 9:5!
Váhová kategorie do 57 kg:
Mario BALÁŽ - Mateusz

MAZIK 0:2 vzdáním ve 3. kole
Souboj mladých boxerů se od začátku nevyvíjel pro domácího
boxera dobře. Přes veškerou
snahu inkasoval tvrdě Polákovou
levačkou. Ve druhém kole se
Baláž zpočátku nutil do větší aktivity, ale dobře krytý Mazik šel
tvrdě za svým. V závěrečné
tříminutovce už Balážovi evidentně ’došlo’ a povětšinou jen ’vlál’
v provazech. Po trenérově zamávání ručníkem bylo utkání
předčasně ukončeno - 0:2.
Váhová kategorie do 60 kg:
Martin KUBÁČEK - Martin
HOLÍK 2:0 na body
Mladý, neznámý rohovník
v prostějovském dresu nenechal
od začátku nikoho na pochybách
kdo že je pánem v ringu. Po úvodní oťukávačce začal Kubáček
svého soupeře mezi provazy honit
z rohu do rohu, což rozbouřilo
konečně i nezvykle chladné
hlediště. Místy až zbabělý výkon
soupeře pěnil krev v žilách všech
fanoušků. Kubáček však místo
očekávané předčasné výhry
musel ’bít’bojácného soka plných
9 minut. Vyrovnáno: 2:2.
Váhová kategorie do 64 kg:
Ladislav SPOUSTA - Daniel
Mentlewicz 2:0 r.s.c ve 3. kole
První hodně vyrovnaný zápas
večera. Spousta se urostlého polského boxera očividně nebál, ale
dával si dobrý pozor. Od druhého
kola oba rivalové notně přitvrdili,
což se obecenstvu líbilo. Ve
třetím dějství pak Spousta těžil
z lepší fyzičky a po jednom
tvrdém úderu na spodek byl
soupeř počítán. O dalších bodech
na konto BC DTJ tak nebylo
pochyb - 4:2.
Váhová kategorie do 69 kg:
Josef DURAJ - Andrej
TOKARZ 1:1 na body
Welterová váha měla být jedním
z vrcholů nedělního dopoledne.
Po předlouhé pauze se představil
v prostějovských barvách populární ’Pepa’, který svedl se
zkušeným protivníkem vyrovnaný boj. Kvalitativně asi nejlepší duel dosavadního průběhu
byl hodně nečitelný, což potvrdil
i závěrečný výrok arbitrů -

Ten se nezdál. Při nástupu do ringu Martin Kubáček nevypadal na dravou
šelmu…
foto: Zdeněk Pěnička

HODNOCENÍ TRENÉRA

Čechovické fotbalové

Radek KŘÍŽEK: „Vyhrálo se a to je hlavní. Myslím si, že většina zápasů byla ke koukání. Atmosféra byla také dobrá, je jen škoda, že přišlo méně lidí než jsme čekali. Společně s Poláky jsme střetnutí vzali
jako zkoušku pro mladé talenty. Výjimkou byl jen start Petra Novotného v nejtěžší váze. Absolutně mě zklamal Šlachta, protože netrénoval a jeho výkon byl jedním slovem katastrofa. Ten ručník jsem tam
měl hodit ještě dřív! Už se o něm dál bavit nebudu. Zvláště ti mladí
velice mile překvapili, porovnali se s tím dobře. S jejich výkony jsem
hodně spokojený. Myslím si, že rok, dva a budou moci jít do extraligy. V dalším interligovém zápase s maďarským Keczkemétem však
už nastoupí muži, protože ten soupeř je hodně kvalitní. Přímo excelentní pak byl zápas Novotného s tím velkým klukem. Tam bylo od
Peti všechno.“
-zv-

naděje mají bronz
V sobotu 4. dubna se zúčastnili
nejmenší fotbalové naděje ročníku 2002 a mladší z TJ Sokol
Čechovice halového turnaje v
Třebíči. V konkurenci s mužstvy z Vysočiny, Brna a nejmladší přípravky úřadujícího
mistra SK Slavia Praha se Čechovičtí neztratili a vybojovali
třetí místo.
Cesta k tomuto umístění nebyla
vůbec lehká. „Jako náš první soupeř na tomto turnaji byl pozdější
vítěz Slavia Praha, který hned od
začátku udával tempo hry a s přehledem zvítězil. Po této porážce se,
ale kluci vzchopili a následovaly
dvě vítězství nad Sokolem Předín a
FŠ Třebíč a tím i postup z druhého
místa,“ popsal průběh základní
grupy čechovický lodivod Petr
Klimeš. V semifinále čekal Čechovické fotbalisty Slovan Havlíčkův
Brod, který ještě na turnaji do tohoto zápasu neobdržel jediný gól.
„Do semifinále jsme vstoupili ak-
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tivně a z první šance jsme dosáhli
vedoucí branky. Bohužel další šance jsme zahodili a soupeř před koncem slepenými góly otočil výsledek a postoupil do finále,“ poreferoval o smolném semifinále Klimeš. V boji o třetí místo čekal na
Čechovické výběr Svratka Brno.
„Po vyrovnaném začátku neproměnil soupeř penaltu a nám se
podařilo z protiútoku skórovat. Po
následném festivalu zahozených
šancí na obou stranách, jsme těsně
před koncem vsítili rozdílový gól.
Po závěrečném hvizdu pak v družstvu propukl ohromný jásot nad
prvním medailovým umístěním
tohoto nejmladšího Čechovického
mužstva,“ s hrdostí v hlase zmínil
fakt o premiérovém úspěchu
svých ratolestí trenér Petr Klimeš.
Fotbalový oddíl Čechovic stále
hledá děti ročníku 2000-2003 do
fotbalových přípravek. Další info
na webu oddílu www.fotbalcechovice.cz .
-zv-

remíza! Celkově tedy vedl
Prostějov 5:3.
Váhová kategorie do 75 kg:
Zbyněk SPOUSTA - Kamil
ROMANOWSKI 2:0 na body
Další Brňák v modrém dresu
nastoupil proti o hlavu vyššímu
soupeři bez zbytečného respektu.
Hned v prvním kole Zbyněk
svého protivníka poslal do
provazů. I v dalším průběhu
Spousta ’tlačil na pilu’ a jeho styl
se hodně líbil. Ve třetím kole měl
domácí boxer evidentně navrch a
jeho protivník se v provazech
kroutil jako had a jen útrpně
čekal na závěrečný gong. Zcela
zasloužená výhra tak dávala BC
DTJ jistotu bodu - 7:3.
Váhová kategorie do 81 kg:
Jan ŠLACHTA - Martin
LESIAK 0:2 r.s.c. ve 2. kole
Očekávaná polotěžká váha přinesla všem přítomným obrovské
rozčarování.
Favorizovaný
Šlachta působil od začátku hodně
nepřipraveným dojmem a asi si
myslel, že svého soupeře uspí
jedním úderem. Klidným dojmem působící Polák však rychle
poznal, že soupeř není ve své
kůži a s přehledem čekal na svou
příležitost. Z míry ho nevyvedlo
ani neustálé Šlachtovo věšení,
které ukončil rozhodčí ve 2. kole.
Po zcela oprávněném verdiktu
tak před závěrečným zápasem
byl stav 7:5.
Váhová kategorie nad 91 kg:
Petr NOVOTNÝ - Jan
ŠEVČÍK 2:0 r.s.c. ve 2. kole
Vyvrcholení celého večera
nemělo
chybu.
Kapitán
domácího týmu sice nastoupil do
ringu proti hromotlucky vypadajícímu
rohovníkovi,
ale
zkušenosti a technika byly na jeho straně! ’Peťa’ od prvního
gongu rozehrál boxerský tanec
vysoké úrovně a těžkopádný
Ševčík nevěděl kam dříve skočit

BC DTJ Prostějov - BC Rybnik 9:5
do 57 kg: Mario Baláž - Mateusz Mazik
0:2 na body
do 60 kg: Martin Kubáček - Martin Holík
2:0 na body
do 64 kg: Ladislav Spousta - Daniel Mentlewicz 2:0 r.s.c. ve 3. kole
do 69 kg: Josef Duraj - Andrej Tokarz
1:1 na body
do 75 kg: Zbyněk Spousta - Kamil Romanowski
2:0 na body
do 81 kg: Jan Šlachta - Martin Lesiak
0:2 r.s.c. ve 2. kole
nad 91 kg: Petr Novotný - Jan Ševčík
2:0 r.s.c. ve 2. kole

NEJ... dne
Bezesporu utkání Novotného s Ševčíkem. Stalo se tak však jen a jen
zásluhou domácího boxera, který předvedl naprosto bezchybný a
vyspělý výkon. Petr hýřil pohybem a přesnými zásahy dal svému
obrovitému soupeři příkladnou lekci z boxerského řemesla.

Rozhodlo
Nebojácnost a výtečná fyzická kondice mladých prostějovských
nadějí. I když byli na první pohled Poláci techničtější, tak postupně ve
většině zápasů odpadávali. Velkou devízou domácích talentů byla také
očividná vůle po vítězství.

Pøekvapil
ZBYNĚK SPOUSTA
Pro prostějovské fanoušky zcela neznámý boxer se představil ve
výtečném světle. Svého dlouhého protivníka zničil soustředěným
výkonem, pestrou škálou úderů a také vynikající fyzičkou. Z mladých
nadějí podal určitě nejvyspělejší výkon a hodně rázně si řekl o nominaci
pro příští sezónu.

Zklamal
JAN ŠLACHTA
Slovutnou pověstí pyšnící se boxer neupoutal naprosto ničím. Snad jen
tím, že do ringu nastoupil vbotaskách místo boxerek… Jinak byl od začátku evidentně horší rohovníkem a místo boje předváděl jen zoufalé
věšení se na soupeře. Také publikum vyjádřilo svou nevoli obrovským
aplausem jeho protivníkovi.
(nebo spíše ukročit). Stejný ráz
mělo i druhé kolo, kdy Novotný
s chirurgickou přesností zpracovával malátného soupeře. Po

druhém počítání pak za ovací vstoje opouštěl miláček domácího
publika ring s úsměvem na rtu 9:5.
-zv-

Nedosáhl!Ladislav Spousta (vlevo) byl jedním z mladíků, kteří v sobotu velmi mile překvapili.

Foto: Zdeněk Pěnička

Na „Čerťácích“ se plavalo jako o závod
V sobotu 28. března se sjeli zimní plavci a otužilci z celé České
republiky na Čertovy rybníky u
Stražiska, aby si zde změřili síly
na předposledním kole Českého
poháru v zimním plavání. Již
potřinácté tuto soutěž pořádal
oddíl dálkového a zimního plavání TJ HANÁ Prostějov. Počasí plavcům opravdu vyšlo. Sluníčko svítilo, teplota vzduchu
skoro 15°C byla pro všechny
zpříjemněním dne. 68 plavců a
plavkyň si zazávodilo v 5,4°C
chladné vodě na trasách 100,
250, 500 a 750 metrů. Pokud by
si někdo myslel, že je tento sport
pouze pro muže, mýlil by se.

Patnáct zástupkyň něžného pohlaví je toho jasným důkazem.
Závodů se zúčastnil rovněž nestor zimního plavání Dr. Ing.
Ladislav Nicek, který má ve
svém občanském průkazu ročník narození 1913. „Na Stražisko přijel vlakem, tak jak je u
něj zvykem. Nejmladší závodník má letos 15 let a byl jím Jan
Tichý z FIDESU Brno,“ uvedl
zajímavá data organizační manažer pořádajícího oddílu Michal Mucha. Závody na Čertových rybnících mají již svou
dlouholetou tradici a spousta
závodníků sem ráda jezdí i kvůli výborným makrelám, které se

tu u příležitosti konání tohoto
plaveckého klání pro plavce i
četné diváky připravují. Všichni
závodníci si odnesli domů nejen
hezké zážitky z prožitého slunečného dne, ale i drobné upomínkové předměty a tradičně pěkné
pamětní listy. „Při každém
závodě, který pořádáme, je na
diplomu fotografie jiného plavce oddílu. Cílem je aby si závodníci z celé republiky vštípili do
paměti obličeje všech členů oddílu, až budou jednou nostalgicky procházet své plavecké trofeje,“ směje se zároveň i moderátor závodu Michal Mucha,
všemi zvaný „Mušák“.

A jak dopadly výsledky? Na trase 750 m zvítězil Jan Váně, který vede i celkovou tabulku jednotlivců. Na druhém místě doplaval Vlastimil Zaoral starší
před svým synem stejného jména ze Spartaku Přerov. Trase 500
m dominoval Michal Doněk z
FIDESU Brno, pro stříbrnou
medaili si doplaval Jiří Beneš z
Univerzity Olomouc a bronz si
vybojoval Tomáš Kocánek z
Plzně. Úsek dlouhý 250 m ovládl rovněž závodník FIDESU Brno Vladimír Hrbata. Stříbrnou
pozici uhájil člen TJ Haná Michal Mucha, pro bronz si doplaval emeritní předseda pořáda-

jícího oddílu Ivan Novotný.
Mateřský hanácký oddíl si nevede v rámci Českého poháru vůbec špatně. Z 29 družstev a oddílů z celé České republiky suverénně a neohroženě drží sedmou pozici. „Kdyby se našlo
více otužilců a nadšenců pro tento sport, věříme, že můžeme zaútočit na první pětici oddílů v
rámci Českého poháru“, tvrdí s
úsměvem předseda oddílu Luděk Coufal, který se připravuje
pod tréninkovým vedením Dany
Zbořilové - přemožitelky kanálu
La-Manche, tento kanál v budoucnu rovněž přeplavat.
-mm,zv-

Kostelecká porážka se vztyčenou hlavou
HCB OKD Karviná jun.
- TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
32:25 (19:11)
Sestava a branky Kostelce: Varha, Kaláb - I. Chalupecký, Vasiliev 5, Zajíček 4, T. Grulich 1,
Paták 4, Ševčík 4, Vymětal 5,
Grepl, Švec, Varhalík 2, Rikan.
Vyloučení: 6:4. Vývoj skóre po
pětiminutovkách: 4:1, 6:3, 9:6,
12:9, 15:10, 19:11, 19:13,
20:17, 23:19, 26:21, 28:23,
32:25.
Na půdu špičkového celku prMedailisté. Horní řada zleva: Jirka Dostál, Adam Klimeš, Michal Ráček, Vojta voligové soutěže, odjížděli
Laurenčík, Matěj Palatka, Ondra Sedláček. Spodní řada zleva: Ivo Pluháček, Filip kostelečtí házenkáři s poměrně
Šubrt, Prokop Ohlídal, Roman Šubrt a brankář Jakub Jaroš
solidní sestavou a tedy

oprávněnými nadějemi na
bodový zisk. Ty však vzaly
za své v koncovce první
půle, kdy se mladý domácí
tým utrhl na rozdíl osmi branek. „Nechali jsme se strhnout
vírem utkání a vyrobili jsme 12
technických chyb,“ okomentoval úvodní polovinu střetnutí
hostující kouč Jurík. Přes zlepšenou hru ve druhé části se už
hanáckému výběru velkou
ztrátu smazat nepodařilo. „Po
změně stran jsme se dotáhli až
na rozdíl tří branek (20:17), ale
zazdili jsme loženku a z následného protiútoku inkasovali,“ vystihl zlomový moment

vybavené karvinské mladíky platilo. Problémem
domácích „mušek“ totiž
byla urostlá hradba těl v
kosteleckých dresech. Strojové
tempo hostujícího celku přineslo pozvolné ukrajování z
výrazného náskoku, ale na víc
než rozdíl tří branek to bohužel
nestačilo. Karvinským se navíc
dařily rychlé kontry s přesným
zakončením. Konečný sedmibrankový deficit tedy není nijak
drastický, zejména když vezmeme v potaz minulé „nášupy“,
které severomoravský tým
ostatní prvoligové konkurenci s
chutí uštědřuje. „Musím konsta-

1. LIGA HÁZENÉ
celého střetnutí kostelecký kormidelník.
Karvinští začali ve svižném
tempu a pronikali kosteleckou
obranou 1-5 jak na nedělní předobědové procházce. Když se k
tomu přidají nepřesnosti a určitá
herní nekázeň hostujícího týmu,
která vyvrcholila v rozmezí 20.30. minuty poločasový výsledek 19:11 byl na světě. Po
příchodu z šaten změnil trenér
Jurík obranný systém na 0-6 a to
na technicky a rychlostně dobře

tovat, že jsme prohráli zaslouženě. O naší porážce rozhodl
první poločas, ve kterém jsme
absolutně neplnili taktické pokyny při systému 1-5. Také v
útočné fázi to hodně skřípalo.
Navíc nám domácí dávali branky takříkajíc odkud chtěli. My
jsme zase v útočné fázi zakončovali brzy a mnohdy neadekvátně dané situaci. Co je platné
když hrajeme dobře ve druhé
půli. Proti takovému soupeři jakým je Karviná se musí hrát na
sto procent celých šedesát minut,“ povzdechl si utkání trenér
Kostelce na Hané Alois Jurík.
-zv-

6. dubna 2009

Nymburk byl nad síly Prostějovanů
PV

61:86

Stejně jako před rokem se ve
finálovém utkání o celkové prvenství v Českém poháru proti
sobě postavily týmy Prostějova
a Nymburku. O tom, kdo bude
pasován na krále české košíkové, se rozhodovalo v neděli
v Brně. Pohár pro vítěze nakonec nad hlavu zdvihli hráči
Nymburku. Na prostějovské
Orly zbyla stříbrná příčka.
„Dnes se na nás projevilo vyčerpání z včerejšího utkání.
Skvělá obrana soupeře nás donutila k mnoha chybám a

těžkým střeleckým pozicím,"
popsal po zápase trenér Bálint
příčinu prohry svého týmu.
V úvodní čtvrtině se na palubovce před zraky 550 diváků
odehrával vyrovnaný boj. Prostějov statečně bránil útoky
několikanásobných vítězů a
úspěšně se prosazoval také v
koncovce. Ve druhé části utkání se ovšem síla Nymburka
projevila naplno a desetiminutovku vyhrál poměrem 25:6.
Svěřenci trenéra Bálinta přesto nerezignovali a rvali se od-

NB

hodlaně ze všech sil. O produktivitu Prostějova se starali
především úspěšní střelci
týmu Miller a Hanavan, kteří
dohromady vybojovali pro
svůj tým 34 bodů z 61! Ani
poctivá práce prostějovských
opor ke šťastnému konci nepomohla. Soupeř měl celou
dobu situaci pod kontrolou a v
pohodovém tempu dotáhl
zápas k jednoznačnému vítězství. Nadvláda Nymburka v
českém basketbalu tedy pokračuje.
-ned-

Orli ve finále Final Four!

Krasojízda Prostějova soutěží vrcholí
Čtyři předchozí porážky jsou
zapomenuty. Tým prostějovských basketbalistů se v sobotu zaskvěl parádním výkonem
a na brněnské palubovce vyhrál zaslouženě 93:87.
Vedení, kterého se Orli ujali
hned na začátku utkání, už si vzít
nenechali a po strhujícím závěru, kdy Nový Jičín srovnal v po-

slední pětiminutovce na 78:78,
se radovali z postupu do finále
Final Four Českého poháru.
Oba týmy vstoupily do utkání
odhodlaně a hrály od první vteřin na plný plyn. V první čtvrtině
zářilo zejména duo Miller-Hanavan. Právě tito dva podkošoví
hráči zařídili Orlům na začátku
mírný náskok, který se pak po-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Zbyněk CHOLEVA (Geofin Nový Jičín): „Gratuluji Prostějovu k
postupu do finále, protože na rozdíl od nás dnes večer odehráli skvělý zápas. Některé situace jsme neřešili dobře. V útoku jsme Prostějov nedokázali zastavit a v rozhodujících chvílích jsme neubránili
střely zvenku nebo zpod koše. V závěru jsme měli i dobré střelecké
pozice, které jsme nevyužili.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Byl to od nás jeden z těch lepších
zápasů. Hráči podali disciplinovaný výkon, hráli tak, jak jsem si to
představoval už v zápasech předešlých. Pro mě je velice dobré zjištění, že jsme schopni hrát takto disciplinovaně a podle dohodnutých pokynů, takže s průběhem i výsledkem utkání jsem spokojen.“ -ned-

dařilo udržet. Famózním výkonem ke klidnému startu přispěl
také prostějovský borec Štěpán
Vrubl. Nahecovaní hráči ani na
chvilku nepolevili a po prvních
deseti minutách vedli o čtyři body v poměru 29:25.
Druhé dějství se hráčům Prostějova dařilo hlavně ve střelbě z perimetru a svůj náskok pomalu,
ale jistě zvyšovali. V páté minutě
druhé čtvrtiny se rozdíl vyšplhal
dokonce na 12 bodů a dosáhl tak
svého maxima. Kvalitní obrana a
přesná kombinace jak na perimetru, tak pod košem. To byly
hlavní dva důvody obrovské pohody prostějovských dravců.
Nový Jičín však záhy po dosažení dvanáctibodové ztráty svůj celek prostřídal a do poločasu upravil skóre na nebezpečných
47:43. V druhé polovině zápasu
se soupeřům podařilo snížit na
rozdíl jediného bodu. Na tuto si-

NJ 87:93 PV
tuaci reagoval trenér Bálint oddechovým časem, po kterém povzbuzení Orli naskočili do hry s
novou šťávou a začali Jičínu
znovu unikat. Pořádný bodový
nášup si oba týmy nadělily po
tříbodové přestřelce, ve které byli Prostějovští úspěšní hned třikrát po sobě, soupeřům se podařily vsítit tříbodové koše dva. Do
poslední čtvrtiny nastupovaly
týmy do utkání za stavu 72:66.
Na začátku si Orli udržovali své
pohodové vedení. V páté minutě
ovšem pozapomněli pohlídat na
perimetru novojičínského Pospíšila s Gavlákem, kteří tento
výpadek potrestali vstřelenými
koši. Když se následně při
obraném zákroku zranil dirigent
prostějovské hry Vrubl, přítom-

ným prostějovským fanouškům
ztuhla krev v žilách. Po jeho vystřídání tápali nějakou dobu naši
borci v útoku. Soupeř využil situace a vyrovnal na 78:78. Následný oddechový čas na žádost
trenéra Bálinta však opět vrátil
naše basketbalisty do hry a tříbodová trefa Colina Fallse je dostala znovu do vedení.
Vedení Orlů bylo až do samého
konce utkání velmi těsné, rozhodlo se prakticky až třiadvacet
vteřin před koncem, kdy po
ztrátě míče Nového Jičína se
šance chopil Beechum a smečovaný, košem zvýšil na 89:84.
Tento náskok už soupeř přes veškerou snahu nedokázal zvrátit a
hráči Prostějova se radovali z
důležitého vítězství 93:87. -ned-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Promrhaná šance na třetí místo
V Ostravě to Orlům opět nevyšlo
Po šňůře tří výher v řadě odjížděli basketbalisté Prostějova k utkání 41. kola Mattoni NBL s reálnou nadějí na
čtvrtý zářez. Bohužel se v ostravské
Bonver
aréně
ukázali svěřenci trenéra
Bálinta opět z té horší stránky a po celkově podprůměrném výkonu odevzdali vítězství bez většího odporu domácím hráčům. Ostravané nenechali nikoho od
úvodních minut na pochybách, kdo že je na jejich palubovce pánem. Od zahajovacího rozskoku se Nová
Huť prezentovala agresivní
celoplošnou obranou, proti
které prakticky celý zápas
nenašli Orli recept. „Ostrava byla jednoznačně lepší po
všech stránkách a tak zaslouženě zvítězila,“ lakonicky okomentoval nevydařený
zápas Peter Bálint. O doslova hrůzném výkonu hostujícího celku svědčí i individuální statistiky, kdy jen
Hanavan dokázal překonat
dvoucifernou bodovou hranici! Oproti domácímu
výběru, ve kterém se za tuto
metu dostal hned celý čtyřlístek plejerů se jedná o drtivý rozdíl. Ten byl také v
celkovém součtu koeficientu
užitečnosti, jenž na konci
zněl: 103:54!!! Při současné

porážce Děčína s Nymburkem, tak prováhali Prostějovští jedinečnou šanci na
kýžený posun mezi nejlepší
trojici.
Tým Prostějova nastoupil do
střetnutí s tradiční zahajovací
čtverkou Skibniewski, Beechum, Hanavan, Miller, kterou na pět doplnil překvapivě
v posledních utkáních opomíjený Novák, jenž přesvědčil kouče Bálinta v domácím
televizním duelu s Děčínem.
Do Ostravy vůbec neodcestoval zdravotními problémy
stíhaný Jarda Prášil a ze zápasové dvanáctky se při zoufalém střídání nedostal ani na
vteřinu na hřiště už jen Mikulec.
Doslova jako parta mistrů
světa vyběhla sestava Orlů na
ostravskou palubovku. Absolutně nesourodá hra ostře kontrastovala s konsolidovaným a
na první pohled enormně soudržným slezským výběrem.
Zvláště rozdílný byl boj pod
oběma koši, ze kterého povětšinou vycházeli s míčem v rukou výhradně domácí hráči.
Jen díky určité nervozitě Ostravských při střelbě mohli
Orli vděčit jen za tříbodové
manko po první desetiminutovce - 16:13. Na lepší časy z
pohledu mužstva z Hané se
začalo blýskat v úvodu druhé

čtvrtiny. Zásluhou trojek
Vrubla a Fallse se podařilo jít
do vedení (16:19), ale to netrvalo dlouho. Ostravští opět
přidali a zakrátko strhli vedení
opět na svoji stranu. Svůj náskok díky lepší disciplíně
udržovali až do poločasu, jeho
konečný rezultát zněl 40:34.
Po změně stran pokračovalo
střetnutí v předcházející režii.
Bojovná Ostrava stále tahala
za delší konec provazu a individualisti z Prostějova se dokázali nejblíže dotáhnout na
čtyři body (49:45). Závěr třetí části hry oddirigovala dvojice M (Mužík, Mitchell),
která dotáhla svůj tým k uklidňujícímu náskoku - 64:53.
Místo očekávaného náporu
Orlů ve čtvrté desetiminutovce, přišlo jejich absolutní
zvadnutí a po strkanici Hanavana s Bohačíkem, za kterou
byl odměněn vyloučením nejlepší hráč Prostějova, se závěr
střetnutí dohrával pod absolutní kontrolou Ostravy 86:68. Z prostějovského celku
snesl přísnější měřítko pouze
Hanavan, ovšem ten svůj
výkon devalvoval zmíněným
vyloučením. Zbývající hráči
připomínali spíše odborářskou partičku při pátečním
podvečerním dělání si žízně,
než dobře placené profesionály…
-zv-

BASKETBAL EXTRA
41. KOLO MATTONI NBL

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Muli Katzurin(Nymburk): „V první řadě gratuluji Prostějovu
k postupu do finále. My jsme k zápasu přistoupili velice zodpovědně, kvality soupeře známe a na zápas jsme se připravili.
Klíčem k dnešní výhře byla dobrá obrana, hlavně tedy eliminace střelců Beechuma a Fallse. Vyzdvihl bych zejména naši obranu ve druhé čtvrtině, která nám celý zápas prakticky vyhrála.
Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří přijeli z velké
dálky a samozřejmě také organizátorům celé akce.“
Peter Bálint (Prostějov): „Gratuluji Nymburku k získání
Českého poháru. Odehráli skvělý zápas. Pro nás to byl velice
těžký duel. Po včerejším utkání, ve kterém jsme rotovali osm
hráčů, jsme byli vyčerpaní. Po první čtvrtině jsme hlavně díky
bleskovému střídání hráčů Nymburka úplně odešli. Nymburk je
velice zkušeným družstvem, vítězství si ohlídali. Na závěr bych
chtěl poděkovat organizátorům brněnské Final Four a samozřejmě našim fanouškům, kteří přijeli a podpořili nás.“ -ned-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
František RÓN (NH Ostrava): „Naše dnešní výhra měla základ
v obraně. V zápasové taktice jsme na důslednou obranu kladli velký důraz a dokázali jsme to plnit až do konce. Naštěstí nám při naší fyzicky náročné hře vydržely síly až do konce. Zkrátka s tím co
jsme dnes předvedli mohu být spokojen. Podobnými výkony bychom si chtěli vybudovat před soupeři respekt před soupeři.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Soupeř byl dnes lepší na obou
stranách hřiště a zaslouženě zvítězil. Ostrava byla velmi dobře
připravena na naši hru. My jsme hráli zbytečně individuálně, možná jsme byli až příliš motivováni. Každý z hráčů si asi po třech
vítězstvích myslel, že zápas rozhodne sám. Volili jsme tak těžké
střely, které neměly valnou naději na úspěch.“
-zv-

OVA 86:68 PV
HVÌZDA TÝDNE
COLIN FALLS
Americký snajper ze střední vzdálenosti stál jako vůdčí
osobnost u zrodu premiérové letošní výhry nad úhlavním sokem z Nového Jičína. Společně se svými parťáky Millerem
a Hanavanem zachránili orlí smečku před prvním nezdarem
sezóny vpodobě nesplnění finálového cíle vČP. Coline, vystřílej ještě finále v Mattoni NBL a budeš král!

SMOLAØ TÝDNE
ŠTĚPÁN VRUBL
Tentokrát nejde ani tak o hodnocení výkonnosti jako spíše o
smůlu. Malý rozehrávač se totiž dostal do dobré formy, ale
díky zranění si nemohl vychutnat včerejší finálovou atmosféru. Je to pro něj jistě velká škoda, protože zvláště
v sobotním duelu dirigoval v rozhodujících chvílích právě
on. Štěpáne, snad to nebude vážné!
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NH Ostrava - BK Prostějov

86:68
Čtvrtiny: 16:13, 24:21, 24:19, 22:15
Trestné hody: 27/22:21/12
Trojky: 21/6:31/8
5 chyb: nikdo
Diváků: 1137

Střelba za 2b: 42/23:41/16
Doskoky: 45:38 Osobní chyby: 19:20
Vyloučení: 35. Hanavan (PV)
Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Kapl

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 3
Miller 9
Vrubl 3
Dokoupil 2

Beechum 8
Hanavan 22
Novák 4
Staněk 4
Falls 9
Villepigue 4
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

SEMIFINÁLE ČP
BK Prostějov - Geofin Nový Jičín

93:87
Čtvrtiny: 29:25, 18:18, 25:23, 21:21
Trestné hody: 19/17:24/18
Trojky: 26/10:22/9
Osobní chyby: 24:22
Diváků: 450

Střelba za 2b: 39/23:35/21
Doskoky: 25:32
5 chyb: 39. Gavlák (NJ)
Rozhodčí: Zachara, Paulík, Hošek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 7
Miller 14
Staněk
Dokoupil

Beechum 17
Hanavan 28
Prášil 3
Falls 14
Vrubl 2
Novák
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

FINÁLE ČP
BK Prostějov - ČEZ Basketbal Nymburk

61:86
Čtvrtiny: 16:18, 6:25, 16:23, 23:20 Trestné hody: 23/17:24/18
Střelba za 2b: 41/16:52/28
Trojky: 17/4:12/4
Doskoky: 33:35
Osobní chyby: 26:24
5 chyb: 34. Dokoupil, 35. Miller, 39. Villepigue
Diváků: 550
Rozhodčí: Zachara, Paulík, Vondráček

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 6
Miller 19
Falls 8
Krakovič

Beechum 7
Hanavan 15
Dokoupil
Novák 2
Staněk
Villepigue 4
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
41. kolo: NH Ostrava - BK Prostějov 86:68 (16:13, 40:34, 64:53). Nejlepší hráči: Mitchell 19 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí, Arnold 18 bodů a 13 doskoků, Stuchlý 17 bodů Hanavan 22 bodů a 9 doskoků, Miller 9 bodů a 8 doskoků, Falls 9 bodů. Střelba:
42/23:41/16. Trojky: 21/6:31/8. Trestné hody: 27/22:21/12. Doskoky: 45:38. Osobní
chyby: 19:20. Vyloučení: 35. Hanavan (PV). Diváků: 1137. Nejlepší hráč: Mužík (OVA)
• BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 69:96 (18:28, 36:51, 56:72). Nejlepší hráči:
J. Houška 12 bodů a 9 doskoků, Soukup a P. Houška po 9 bodech - Benda 18 bodů, Schilb
17 bodů, Lee 14 bodů. Střelba: 39/17:53/30. Trojky: 10/3:16/4. Trestné hody:
34/26:24/24. Doskoky: 27:30. Osobní chyby: 25:32. TCH: 29. lavička hostů. Vyloučení:
40. Tomaszek (NB). Diváků: 780. Nejlepší hráč: Venta (NB) • BK Kondoři Liberec Karma Basket Poděbrady 99:100 po prodloužení (28:16, 47:39, 66:69, 87:87). Nejlepší hráči: Černošek 23 bodů (4 trojky), Hampton 23 bodů, Marek 20 bodů a 9 doskoků, Landa 15 bodů a 8 doskoků, T. Tóth 12 bodů, 7 doskoků a 8 asistencí - Soliver 31 bodů a 10 doskoků, Stria 23 bodů a 8 doskoků, Castleberry 20 bodů a 7 doskoků. Střelba:
40/24:52/29. Trojky: 29/11:26/6. Trestné hody: 22/18:30/24. Doskoky: 34:36. Osobní
chyby: 24:27. Pět chyb: 44. Marek, 45. Hampton - 43. Norwa. Diváků: 453. Nejlepší
hráč: Soliver (P) • BC Kolín - Geofin Nový Jičín 74:75 (25:19, 42:41, 53:58). Nejlepší
hráči: Ames 25 bodů (5 trojek), Machač 13 bodů a 13 doskoků, Rogers 11 bodů a 12 bodů - Šarović 24 bodů, Muirhead 12 bodů, Reinberger a Gavlák po 10 bodech. Střelba:
45/20:25/11. Trojky: 22/8:20/12. Trestné hody: 16/10:30/17. Doskoky: 38:26. Osobní
chyby: 21:19. Pět chyb: 40. Muirhead. TCH: 28. Muirhead. Diváků: 610. Nejlepší hráč:
Šarović (NJ) • BK Breda & Weinstein Opava - USK Praha 87:81(25:19, 44:31,
58:45). Nejlepší hráči: Šiřina 20 bodů, Šoška 15 bodů, Štec 14 bodů - Platt 20 bodů a 8
doskoků, Kotas 18 bodů (4 trojky), Satoranský 14 bodů a 8 doskoků. Střelba:
32/18:34/18. Trojky: 26/11:24/9. Trestné hody: 19/18:26/18. Doskoky: 30:27. Osobní
chyby: 22:21. Diváků: 943. Nejlepší hráč: Šiřina (O).
-zv-

TABULKA
1. ČEZ Basketball Nymburk
2. Geofin Nový Jičín
3. BK Děčín
4. BK Prostějov
5. NH Ostrava
6. BK Kondoři Liberec
7. USK Praha
8. BK Breda & Weinstein Opava
9. Basket Poděbrady
10. BK Synthesia Pardubice
11. BC Kolín

37
37
38
37
37
37
37
37
38
37
38

36
28
20
20
17
16
15
15
13
13
12

1
9
18
17
20
21
22
22
25
24
26

3415:2477
3142:2760
3076:3027
2987:3011
2897:3140
3015:3115
2818:2986
2840:3159
3242:3421
2859:2961
2945:3179

73
65
58
57
54
53
52
52
51
50
50

PØÍŠTÍ PROGRAM
42. kolo, středa 8. dubna 2009: USK Praha - BK Pardubice (9.4.), Geofin Nový Jičín
- Karma Poděbrady, BK Kondoři Liberec - BK Děčín, ČEZ Basket Nymburk - NH Ostrava, BK Prostějov - BK B & W Opava (úterý 7.4., 18:00 hodin). BC Kolín volný los.
43. kolo, sobota 11. dubna 2009: BK Prostějov - USK Praha (pondělí 13.4., 18:00 hodin), BK B & W Opava - ČEZ Basket Nymburk, BK Kondoři Liberec - NH Ostrava,
BK Děčín - Geofin Nový Jičín, BK Pardubice - BC Kolín (12.4.). Karma Poděbrady volný los.
-zv-

FINAL FOUR ČP
Semifinále: ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice 92:42 (25:11,
49:19, 65:33).Nejlepší hráči: Jagodnik 15 bodů, Gray 13 bodů a 8 doskoků, Benda, Lee
a Slezák po 10 bodech - Grepl 11 bodů, Payne 9 bodů. Střelba: 45/30:37/7. Trojky:
20/7:22/6. Trestné hody: 14/11:17/10. Doskoky: 42:26. Osobní chyby: 19:18. Pět chyb:
38. Grepl (P). Diváků: 350. Nejlepší hráč: Jagodnik (NB) • BK Prostějov - Geofin Nový Jičín 93:87 (29:25, 47:43, 72:66). Nejlepší hráči: Beechum 18 bodů (4 trojky), Falls
18 bodů, Vrubl 14 bodů, Miller 14 bodů - Ubilla 19 bodů, Walker 19 bodů a 8 doskoků,
Pospíšil 12 bodů. Střelba: 39/23:35/21. Trojky: 26/10:22/9. Trestné hody: 19/17:24/18.
Doskoky: 25:32. Osobní chyby: 24:22. Pět chyb: 39. Gavlák (NJ). Diváků: 450. Nejlepší hráč: Falls (PV).
O3.místo:Geofin Nový Jičín - BK Synthesia Pardubice 74:76 (15:21, 39:46, 52:63).
Nejlepší hráči: Walker 16 bodů, Gavlák 16 bodů, Šarović 13 bodů - Sirvydis 15 bodů,
Šteffel 14 bodů, Špaček 11 bodů. Střelba: 44/26:33/16. Trojky: 15/5:31/12. Trestné hody:
17/7:10/8. Doskoky: 29:35. Osobní chyby: 16:22. Diváků: 450. Nejlepší hráč: Šteffel (P).
Finále:BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk 61:86 (16:18, 22:43, 38:66).Nejlepší hráči: Miller 19 bodů a 9 doskoků, Hanavan 15 bodů - Gray 14 bodů, Jagodnik 13
bodů, Lee 12 bodů. Střelba: 41/16:52/28. Trojky: 17/4:12/4. Trestné hody: 23/17:24/18.
Doskoky: 33:35. Osobní chyby: 26:24. Pět chyb: 34. Dokoupil, 35. Miller 39. Villepigue.
Diváků: 550. Nejlepší hráč: Jagodnik (NB).
-zv-
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Volte Miss VK Prostějov 2008/2009!
Prostějovské volejbalový tým piluje na brněnské „královny“ Nejvíce
hlasů pro Ivču
Volejbalistky VK Prostějov čeká v sobotu 11. dubna první finálové utkání o mistra České republiky. Soupeřem je družstvo VK KP Brno, které v semifinále nečekaně vyřadilo favorizovanější tým z Olomouce. Jak probíhá příprava na bitvu o titul jsme se zeptali trenéra Miroslava Čady a libera Markéty Tomanové. Obě dvě
tyto osobnosti prostějovského výběru mají právě k finálovému soupeři hodně blízko. Jak současný kouč, tak nepostradatelná opora v poli, působili před příchodem na Hanou právě v moravské metropoli, které pomohli vybojovat hned několik mistrovských titulů. Jak se na nadcházející sérii těší a s jakými pocity berou
právě fakt, že budou na poslední překážce muset zdolat právě výběr ze svého bydliště nám prozradili v exkluzivních rozhovorech.
Miroslav ČADA:

vali jako příliš silný soupeř a možná se už trošku připravovali na
možné finále.“
¤ Jak dalece napoví možnou sestavu přípravné utkání s Bratislavou?
„Bude to utkání skutečně jen tréninkové, nastoupí do něj pravděpodobně sestava, která pak dostane šanci hrát v sobotním finálovém zápase. Potřebujeme dostat hráčky do pohody. To utkání
potřebujeme hlavně pro hru, když
hráčky trénují samy proti sobě,
jsou pak zbytečně nervózní. Když
se hraje s jiným soupeřem, je to
prospěšnější a hráčky si po pauze
znovu zvyknou na herní zátěž.“
¤ A nakonec, jak vidíte nebo
chcete vidět průběh finále?
„Samozřejmě že nechci používat
nějaké silácké prognózy, může se
stát, že některé utkání nevyjde,
ale uvědomujeme si roli mírného
favorita.“

Markéta TOMANOVÁ

náctidenní pauza, a to se může
projevit jak u nás, tak u Brna.
Možná to bude těžký zápas, ale
já doufám, že pro nás bude vítězný.“
¤ Těšíte se na setkání s bývalými spoluhráčkami nebo kamarády v hledišti?
„Těším se moc, ale před utkáním se s nimi určitě moc vybavovat nebudu, bude to soupeř a tak to budu muset brát.
Ale po utkání věřím, že si spolu popovídáme a probereme
nějaké novinky. Věřím, že se
znovu uvidím s lidmi, které
jsem v Brně potkávala a bude
to příjemná změna. Já mám
brněnskou halu moc ráda a
myslím si, že se nám tam bude
dobře hrát celému družstvu. V
Olomouci je prostředí daleko
horší, takže i z toho důvodu se
já budu ráda vracet do Brna.“
¤ Čeká vás přátelské utkání s

Včera úderem desáté hodiny ranní
bylo ukončeno druhé hlasovací semifinálové kolo ankety vyhlášené
klubovým webem VK Prostějov o
nejkrásnější či chcete-li nejsympatičtější hráčku kádru největšího titulového favorita. Zatímco se v
prvním kole o vaši přízeň ucházely
volejbalistky s nejnižšími čísly
dresů Thomasová, Spalová,
Töröková, Tomanová, Tomašeková a Pušněnkovová, tak v tom
právě ukončeném soutěžila zbývající šestice Soaresová, Bramborová, Wittocková, Jelínková, SajdoBratislavou. Jak ho vnímáte? vá a Kučerová. Oproti prvním kolu
se znatelně zvedl zájem vás fanou„Určitě to bude příjemné vyu- šků o tuto anketu, protože vaše fažití pauzy, není nikdy dobré voritky dostávaly několikavypadnout z tempa. Právě s Br- násobně větší množství hlasů. Od
nem jsme měly domluvený prvopočátku se v čele usadily Ivča
přátelský zápas před utkáním s Bramborová, Jolien Wittocková a
Olympem, ale nakonec se ne- ´Majkl´ Jelínková. Postupující trohrálo, takže jsme trénovaly jen jice tak byla defacto jistá již dlouho
proti sobě. Ale je příjemnější, před včerejší uzávěrkou. Elitní fikdyž si můžeme s někým za- nálovou šestici tedy tvoří Luci
hrát, budeme se sehrávat a vy- Töröková, Gabika Tomašeková,
zkoušíme si něco, co jsme po- Markéta Tomanová a nově Ivča
třebovaly nacvičit na Brno - Bramborová (1467 hlasů), Michasignály nebo něco dalšího, co ela Jelínková (1099) a Jolien Witvymyslíme. Ale hlavně to bude tocková (1069). Další pořadí 2. seužitečné na rozehrání.“
-jp- mifinálového kola: Monika Kučerová (348), Nikol Sajdová (260) a
Solange Soaresová (246). Hlasování bude pokračovat finálovým
kolem, které bude trvat v průběhu
finálové série mezi VK Prostějov a
VK KP Brno. Bližší informace na

¤ Překvapilo vás vyřazení
¤ Jaký je zdravotní stav, jsou
Olomouce? Co říkáte na souvšechny děvčata v pořádku?
peře z Brna?
„Jsme rádi, že jsme na tu závěre„Abych pravdu řekla, myslela
čnou část v pořádku, že nemáme
jsem si, že semifinále vyhraje
žádné větší problémy. Töröková
Olomouc, favorizovala jsem
měla problémy se zády, byla doje. Ale jsem ráda, že nakonec
konce ve špitále, takže netrénovabylo úspěšnější Brno, a že tedy
la čtyři dni, ale teď je už v pořádbudeme hrát s Brnem. V Oloku a měla by začít s tréninkem.“
mouci už jsme v minulé sezóně
¤ V posledním zápase střídala
prohrály, ne že bychom měly
Pušněnková, nastoupí opět v
na Olomouc nějaký komplex,
základní sestavě?
ale s Brnem se nám hraje líp, a
„Byla totálně přemotivovaná. Má
já jsem samozřejmě ráda, a že
sice také mírné problémy se zády,
jsou ve finále a že se zase poale hlavním důvodem střídání bydívám do brněnské haly, kde se
la skutečně přemotivace. Teď už
mi moc dobře hraje.“
bude pravděpodobně opět připra¤ Je Brno podle vás těžkým
vena nastoupit.“
soupeřem?
¤ Jak je družstvo připravené?
„Samozřejmě je to finálový
„Sezóna pro nás prakticky vrchozápas tak nemůžeme očekávat,
lí, všichni si uvědomují, že šance
že to bude jednoduchý zápas.
pro nás je velká a očekává se, že
Zvlášť poté, co je v soutěži čtrto zvládneme. Takže je to pro nás
trošku po psychické stránce velká
zátěž, to se nedá popřít a ukázalo
se to i v zápasech s Olympem.
Dvě utkání byla vyrovnaná, ale
pak se přece jen síla družstva
ukázala. Myslím si, že na Brno
jsme připraveni dobře.“
¤ Překvapil vás postup Brna,
nebo jste čekal Olomouc?
„Mírně jsem favorizoval Olomouc, ale když se zpětně dívám
na uplynulou sezónu, tak Brno s
nimi nemělo ve vzájemných utkáních problémy, takže se ukázalo, že Brno to na Olomouc prostě
umí. My jsme hráli s Olomoucí
finále Českého poháru, finále
Československého poháru, takže
teď jsme přivítali, že si můžeme
zahrát s někým jiným z extraligy.“
¤ Brno dobře znáte, můžete
zvolit dobrou taktiku?
„Myslím si, že ta taktika až tak
důležitá nebude. Hráli jsme spolu
už hodně utkání, i hráčky ty své
přednosti i nedostatky ukázaly,
takže tam spíš bude záležet na
tom, jak se vyrovnají s tlakem.
Nakonec to bylo Brno, které zrušilo přátelské utkání před semifi- A teď na Brno! Jakoby ukazoval Miroslav Čada svým svěřenkyním směr, kterým se boudou ubírat jejich nejbližší zápasové povinnosti. Pozornou poslunále. Zřejmě jsme jim nevyhovo- chačkou koučových pokynů je i Markéta Tomanová (v modrém).
Foto: Zdeněk Pěnička

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

www.vkprostejov.cz.
-zv- zdroj:www.vkprostejov.cz

Slovenky vládnou. O půvabu
dívek a žen ze země našich východních
sousedů není třeba pochybovat. Potvrzuje
to i vaše hlasování. Po Luci vyhrála druhé
kolo její krajanka Ivča (na snímku).

POZVÁNKA NA VOLEJBAL:
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
VK PROSTĚJOV
DOPRASTAV BRATISLAVA
ČTVRTEK 9. 4. 2009 16:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

Chcete se stát volejbalovým rozhodčím? Máte možnost!
Komise rozhodčích Olomouckého krajského volejbalového svazu vyhlašuje
školení rozhodčích II. a III. třídy. Jeho realizátorem je Sportovní klub K2 Prostějov a koná se ve dnech 25. - 26. dubna
2009 (teoretická část) + 9. května 2009
(praktická část). Všechny potřebné informace lze najít na webových stránkách
http://olomouc.cvf.cz/rozhodci/ , popřípadě telefonicky zjistit u
sekretáře školení na čísle +420 773 185 636.
-red-

O VOLEJBALOVÝ MÍČ

Volejbalový míč zůstal doma!
Nejlepšími výběry se pyšní Palacká a Reálka
V pondělí 30. března vyvrcholil závěrečným turnajem seriál vzájemných volejbalových zápasů šesti výběrů děvčat
6.-9. tříd základních škol Prostějovska.
O konečném vítězi dlouhodobého školního šampionátu se rozhodovalo prakticky až do posledního míče a štěstěna
se nakonec usmála na holky pořádající
ZŠ Palackého, které o jediný bodík
předstihly své konkurentky z GJW.
„Tady se ukazuje, že ty naše holky mají
rozšířenou výuku tělesné výchovy a
většina v nich také aktivně působí v TJ
OP Prostějov. Turnaj však byl velmi vyrovnaný a například GJW nebo Reálka
měly ve svém středu také kvalitní
hráčky,“ vyjádřil se s potěšením k úspěchu vlastních reprezentantek ředitel ZŠ

a MŠ Palackého, Jiří Pospíšil. Z bronzové pozice se pak mohly těšit volejbalové naděje z RG a ZŠ. O volejbalový
míč ZŠ Palackého se zápolilo i v mladší
kategorii, jejíž výsledky byly známé již
dříve. Smíšená družstva 4. a 5. tříd mezi
sebou sváděla nelítostné boje v přehazované mix. Naprostým suverénem se
stal největší favorit v podobě týmu RG
a ZŠ, který neztratil v celém průběhu ani
jeden set. „My se účastníme každoročně téměř všech podobných sportovních soutěží a musím říct, že Reálka
hodně vyhrává. Minulý rok jsme vyhráli například celoroční seriál volejbalových turnajů. Zájem o účast v našem
týmu byl značný, nakonec jsem musela
vybrat třináctku dětí. Přednost dostali

páťáci, protože ti už příští rok hrát nebudou. Zmínit musím perfektní organizaci, která byla na mnohem vyšší úrovni
než například okresní soutěže,“ neskrývala velkou spokojenost jak s dosaženým výsledkem, tak i celkovou organizací trenérka vítězného družstva Lucie Schönfeldová. Na stříbrné příčce
skončil domácí výběr ZŠ a MŠ Palackého a ze třetího místa se radovaly
děti ze ZŠ Dr. Horáka. Na výtečné organizaci měly lví podíl dvě hlavní duše
celého turné, učitelky Monika Fialová a
Romana Šteflová, které se staraly o nadstandardní pohodu všech účastníků a jejich obětavost pochvalně zmínil i ředitel
pořádající školy. „Doufám, že jsme založili tradici a budeme se zde utkávat ka-

ZE STATISTIK
Do obou pořádaných turnajů se přihlásilo dohromady 15 družstev. Celý seriál trval 10 hracích dnů. Bylo odehráno 66 zápasů za 55 hodin. Na pomocné rozhodčí bylo proškoleno 20 žákyň ze 6.-9. tříd pořadatelské školy. V rozhodování zápasů se prostřídali 3 rozhodčí (učitelé školy) a museli použít píšťalku nejméně 7342 krát! V tělocvičně odehrálo 570 dětí 143
vítězných herních setů, což je přesně 3671 podaných míčů do hry. Zpracovala Monika Fialová.
ždoročně. Věřím, že v příštím roce se
přihlásí ještě více družstev, protože i letos se nám po uzávěrce hlásily další školy. Paní Fialové a Šteflové patří velký
dík za absolutně bezproblémový
průběh celého turnaje,“ chválil své podřízené za perfektní práci Jiří Pospíšil.
Odměny pro všechny účastníky zajistila Agentura TK PLUS, která byla hlav-

ním partnerem celého seriálu, jíž zastupovali při předávání cen sportovní ředitel VK Prostějov Peter Goga a kapitánka prostějovského týmu Solange Soaresová, která také sklidila od svých malých obdivovatelek suverénně největší
aplaus. Slavnostního vyhlášení se také
zúčastnil patron celé akce poslanec Parlamentu ČR Radim Fiala.
-zv-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
VOLEJBAL
5. turnaj, pondělí 30. března 2009, 6.-9. třídy: GJW Prostějov - ZŠ
Určice sety 2:0 míče (40:28), ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ JF Otaslavice 2:0
(40:12), RG a ZŠ Prostějov - ZŠ a MŠ Melantrichova 1:2 (39:48), GJW
Prostějov - ZŠ JF Otaslavice 2:0 (40:9), ZŠ Určice - ZŠ a MŠ Melantrichova 1:2 (40:37), ZŠ a MŠ Palackého - RG a ZŠ Prostějov 1:2 (44:43).
KONEČNÁ TABULKA:
1. ZŠ a MŠ Palackého
2. Gymnázium J. Wolkera Prostějov
3. RG a ZŠ města Prostějova
4. ZŠ a MŠ Melantrichova
5. ZŠ a MŠ Určice
6. ZŠ a MŠ JF Otaslavice

10
10
10
10
10
10

8
8
6
6
3
0

2
2
4
4
7
10

16:6
17:7
15:11
14:12
9:15
0:20

(404:265)
(403:325)
(390:357)
(388:335)
(352:346)
(91:400)

23
22
18
16
11
0

Vysvětlení: Za výhru 2:0 získalo družstvo 3 body, za výhru 2:1, 2 body, za porážku 1:2, 1 bod a za porážku 0:2 žádný bod.
PŘEHAZOVANÁ MIX
KONEČNÁ TABULKA
1. RG a ZŠ města Prostějova
2. ZŠ a MŠ Palackého
3. ZŠ Dr. Horáka
4. ZŠ E. Valenty
5. ZŠ a MŠ Kollárova
6. ZŠ Vl. Majakovského
7. ZŠ a MŠ Melantrichova
8. ZŠ Čechovice
9. ZŠ JF Otaslavice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

16:0
14:2
12:4
9:7
7:9
5:11
3:13
3:13
3:13

(240:98)
(234:149)
(206:116)
(203:193)
(177:194)
(154:206)
(155:225)
(147:233)
(127:229)

16
14
12
9
7
5
3
3
3

-zv-

Malé adeptky volejbalu, přijďte na nábor!
Volejbalové oddíly VK Prostějov a
TJ OP Prostějov provádějí nábor děvčat ročníků narození 1997, 1998 a
1999 do družstva minižákyň. Koná
se ve středu 29. dubna od 16.30 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Prostějov
v Palackého ulici.

Reálka je nejlepší! Turnaj v přehazované mix 4. a 5. tříd ovládlo bezkonkurenčním způsobem družstvo RG a ZŠ. S malými vítězi se nechala
zvěčnit i„Soli“…
Foto: Zdeněk Vysloužil

Motto:
Volejbal je báječná hra. Volejbalista
nemyslí vsedě jako šachista. Je to
myšlení typické pro letce, rozhodující je jen tato chvíle, tento okamžik…
Volejbal hraje na celém světě více
Trofej zůstala doma. Vítězným týmem turnaje ´O volejbalový míč ZŠ a MŠ Palacká´ se stal než 90 milionů lidí, Máte zájem, aby
domácí výběr děvčat 6.-9. tříd.
Foto: Zdeněk Vysloužil mezi ně patřila i vaše dcera? Přive-

ďte ji do tělocvičny (stojící v centru
města s velmi dobrou dopravní obslužností) na nábor do volejbalových
klubů TJ OP Prostějov a VK Prostějov.
Oba oddíly nabízejí sportovní vyžití
pro dívky, které by chtěly odhalit
záhady hry pod vysokou sítí. Každé
děvče obdrží malý dárek.
Bližší informace:
Jaroslav Matěj - telefon 602 500
698, e-mail jmatej@zsdlazka.cz
Martin Hájek - telefon 724 156 254,
e-mail hajekmartin@centrum.cz
Peter Goga - telefon 605 984 423,
e-mail peter_goga@yahoo.de
zdroj:www.vkprostejov.cz

